Industriområdet
I början på 1940-talet upprättades en byggnadsplan för Finnerödja samhälle och då diskuterades för första gången planerna på att anlägga ett industriområde i samhället. Så länge andra
världskriget rasade ute i Europa låg planerna på is men efter krigsslutet togs diskussionen upp
på nytt. Till kommunalfullmäktiges sammanträde i december 1945 lämnade Finnerödja arbetarekommun in en motion där man föreslog att kommunen borde köpa in mark till industritomter. Byggnadsnämnden, som bestod av G M Fredberg, Lars Ljungkvist och Erik Andersson, fick i uppdrag att utreda saken. En kommitté bildades och förutom de nämnda herrarna
förstärktes den med Sven Gustav Blad och Sven Karlsson. Vid februarisammanträdet året
därpå redogjorde kommittén för de tre områden som ansågs lämpliga för industriändamål.
1. Området mittemot Kronans klingsåg efter vägen mot Gatan (där nuvarande Yxhult och
Såghult ligger).
2. Kronkajen som upptagits som industriområde i byggnadsplanen några år tidigare.
3. Området norr om Kvarndammen och väster om järnvägen.
Det område som ansågs mest lämpligt till en början var nr 2 eftersom det låg intill järnvägen
med de fördelar som det innebar. Kommittén ville dock ha mer tid på sig att utreda frågan och
ärendet bordlades. Kommittén fastnade slutligen för alternativ nr 3. Området ägdes av Laxå
Bruk och man inledde förhandlingar med dem om ett lämpligt pris. Under ett extrainsatt fullmäktigesammanträde i juli 1946 fattades ett enhälligt beslut om att köpa ett markområde på
120 000 kvm av Laxå Bruk för 30 öre/kvm. Kommunen skulle även betala 6000 kr för skogen
som växte på området. Köpesumman landade på 42 000 kr. Ordföranden i kommunalfullmäktige Lars Ljungkvist sa att de var beredda att sälja industritomterna på mycket förmånliga villkor. Eftersom både skatterna och eltaxan var låga vid den här tiden trodde man att det skulle
gynna industrietableringar. Närheten till västra stambanan och riksvägen (nuvarande E20) var
heller inte till någon nackdel.
En industriplatskommitté tillsattes 1947 med polisman Erik Andersson som ordförande och
Artur Ekenback och Arne Sjöstedt som övriga ledamöter. Deras uppgift var att planera för och
samordna försäljningen av tomterna och till det fick de 500 kr i anslag för att bland annat kunna annonsera i tidningarna. På fullmäktigs sammanträde i oktober 1949 blev det en längre diskussion om försäljning av tomter på industriområdet och tillslut beslöt man att Industriplatskommittén fick ta hand om ärendet. Det man hade missat var att den kommittén hade upphört
redan vid årsskiftet. Man valde raskt en ny kommitté som bestod av ledamöterna Sven Persson, S. G. Blad och Nils Andersson. I slutet på året gav fullmäktige kommittén ökade befogenheter och den kunde nu på egen hand ordna med avstyckning och försäljning av industritomterna utan fullmäktiges inblandning. Varje avstyckning och försäljning skulle dock anmälas till fullmäktige
I slutet på 1951 började man anlägga gator på det blivande industriområdet och i ett protokoll
från april 1952 kan man läsa att distriktslantmätare E. Windell upprättat ett förslag till planläggning av området. Kommunalnämnden godkände förslaget och skickade det vidare till
länsstyrelsen i Mariestad för ett slutgiltigt godkännande. Under tiden började man även diskutera hur vatten- och avloppsfrågan skulle lösas till de företag som man hoppades skulle etablera sig där. Redan från början fanns det ett intresse från flera företag att etablera sig på industriområdet men av en eller annan anledning rann det hela ut i sanden. I ett protokoll från 1949
kan man läsa att en tomt skulle upplåtas till en läskedrycksfabrik. Vem som skulle driva fabri-

ken framgår inte. Samma år visade ett företag från Karlskoga sitt intresse men inte heller den
affären gick i lås. Lika illa gick det 1952 då Finnerödja mekaniska verkstad ville bygga där.

Industriområdet innan första industrin började byggas.

Annons från 1951
I ett protokoll från juli 1951 kan man läsa att kommunen hade inlett förhandlingar med
Skohgs verkstäder i Örebro. Ritningar togs fram till en industribyggnad och industriplatskommittén godkände förslaget. I maj 1952 bordlades ärendet eftersom förhandlingarna med
Skohgs inte hade kunnat slutföras. Enligt ett protokoll var det vissa detaljer som inte fallit på
plats och behövde utredas vidare. Företaget lovade att lämna besked inom en snar framtid huruvida det skulle bli en etablering eller inte. När kommunen fortfarande inte hade hört något
från Skohgs våren 1953 tog man för givet att det inte skulle bli någon affär. Vatten- och avloppsfrågan som fortfarande inte var löst för området bordlades också. På ett fullmäktigesammanträde i oktober 1952 kom frågan upp om hur kommande industriföretag skulle kunna få
ekonomisk hjälp vid starten. Industriplatskommittén hade inte sin utredning klar men eftersom saken ansågs vara av stor vikt så överfördes 50 000 kr från skolbyggnadsfonden till en
investeringsfond för industriändamål.
Några månader innan kommunen började förhandla med Skohgs hade förhandlingar inletts
med ett företag från Västergötland men av någon anledning föredrog kommungubbarna Örebroföretaget och Västgötaföretaget motarbetades. När det inte blev något av med Skohgs etablering togs det andra företaget till nåder och 1954 kunde Vamoverken starta sin verksamhet
på Finnerödjas industriområde. En tid senare skrev en för mig okänd person en betraktelse
över alla underliga turer som skett. Överskriften var: ”Historik över tillkomsten av det första
företaget på industriområdet”. En intressant, om än lite rörig, läsning om hur det kan gå till
bakom kulisserna i det kommunala. Skrivelsen återges i original lite längre fram. När byggandet äntligen tog fart på industriområdet skrevs det en del i tidningarna om det. I en tidningsartikel från 1954 står det att det nya industriområdet ”var rena kurorten där det låg i den
högstammiga och vackra tallskogen”.

Första industribyggnaden, Vamoverken, snart färdig.

Under 1955 kom representanter från Volvo till Finnerödja för att titta på en lämplig fabrikstomt. De visade till en början stort intresse för en etablering men av någon anledning blev inte heller den affären av. Sommaren 1955 fanns det fortfarande inte kommunalt vatten på industriområdet. Det kan ju ha bidragit till att Volvo drog sig ur. Vattenverksstyrelsen föreslog
samma år att en friliggande rörledning skulle dras fram till industriområdet från samhällets
ledningsnät. Ledningen skulle sedan användas för en permanent lösning. När kommunen skulle bygga ut gatubelysningen i Finnerödja 1957 undantogs industriområdet p.g.a. kostnadsskäl.
Varför såg man inte till att göra området attraktivt för etableringar? Var det okunskap, ointresse eller vad? Särskilt framsynt var man inte heller. I mitten på 1960-talet var det flera industrier som ville etablera sig i Finnerödja men då var det den stora bostadsbristen i samhället som
satte stopp.

Industrigatan med Eiser, Finnbo och Skoghs verkstäder

”Historik över första industribygget” återges nedan i original.

Det blev så småningom lite mer fart på industriområdet och fler och fler industrier etablerade
sig där. 1971 fanns det 7 industrifastigheter på området. Några fler har inte tillkommit sedan
dess men några har efterhand byggts ut. Samtliga fastigheter har bytt ägare en eller flera
gånger.

1962 fanns följande industrier:
Skoghs verkstäder
Perfoverken
Yngve Anderssons lådfabrik
Firma Trävitt
Finnbo stoppmöbler
Eiser
Dessa företag hade sammanlagt 110 anställda varav Eiser stod för ett 50-tal
1975 fanns följande industrier:
Skoghs verkstäder
Perfoverken
Finnerödja byggmaterial
Beijer
Toffelfabriken
Eiser

Annons från 1955

Arbetskraftsundersökning 1955

Här nedan följer en redogörelse för en del av de industrier som funnits på industriområdet.
Siffrorna framför företagsnamnen visar vilka som hållit till i samma fastighet. En del företag
har haft verksamhet i flera fastigheter och finns därför omnämnda på flera ställen. På kartan
nedan har jag markerat vilket företag som var först i respektive fastighet. Kartan är från 2015
så det är i flera fall både större och fler byggnader på kartan än vad som var fallet när företagen startades.

1 - Vamo
4 - Perfo
5 - Lådfabrik

3 -Finbo

2 - Snickeri
7 - Beijers

6 – Eiser
Eiser

Karta över var de första företagen, i respektive byggnad, låg. Kartan är från 2015.

Verksamheter i fastighet nr 1
1 – Vamoverken
År 1954 stod äntligen den första industribyggnaden färdig på Finnerödjas industriområde och
Vamoverken AB (Vamo i dagligt tal) kunde invigas. Det var en imponerande byggnad som
var hela 80 m lång. I ena änden låg kontorslokaler och en lägenhet. Företaget med Carl
Adolfsson i spetsen kom från Tråvad i Västergötland. Där hade företaget funnits sedan början
av 1940-talet men hade nu växt ur sina gamla lokaler. Efter många och invecklade turer, som
tidigare beskrivits, kunde ett köpekontrakt undertecknas den 23 oktober 1953 mellan Finnerödja kommun och Carl Adolfsson. Innan flytten till Finnerödja hette företaget Tråvads mekaniska verkstad.
Den huvudsakliga tillverkningen var lantbruksmaskiner och främst en skärmaskin för halm
och grönfoder. Redan från start sysselsatte Vamoverken 20 personer och man räknade med att
kunna anställa ytterligare fem personer på sikt. Åtta av de anställda kom med från Tråvad medan resten rekryterades från Finnerödja med omnejd. Hösten 1954 ansökte Vamoverken om
kommunal borgen för ett lån på 100 000 kr vilket beviljades av fullmäktige. De till synes goda
framtidsutsikterna kom på skam redan ett år efter starten. Under 1955 fick företaget allt svårare att finna avsättning för sina maskiner. Svårigheterna berodde dels på att lantbrukarna hade svårt att få kredit för inköp av lantbruksmaskiner, dels på det dåliga skördeutfallet sommaren 1955. Till slut begärdes företaget i konkurs i november 1955.

Fastigheten lämnades ut till försäljning och ett företag från Umeå, AB Laxens fiskredskapsfabrik, hörde av sig. De två direktörerna på företaget kom till Finnerödja och närvarade vid
fullmäktiges sammanträde den 9 april 1956. Direktörena ställde vissa krav på kommunen,
bland annat vad gällde bostäder till de anställda, för att det skulle bli någon flytt och kommunen gick med på de flesta kraven. I början på juni kom ett meddelande från företaget att
det inte blev någon etablering och Finnerödja gick miste om ca 50 arbetstillfällen för i huvudsak kvinnor.

Annons för Vamos skärmaskin

Verkstadsklubben på Vamo. Tidningsurklipp.

Teddy Nilsson var chaufför på Vamo. Här har han varit till Mörbylånga på Öland och levererat nya maskiner.

1 – S J Skohgs Verkstäder

Efter det att företaget från Umeå tackat nej till Vamofabriken fick kommunen se sig om efter
en annan köpare. Efter sommaren togs kontakt mellan kommunen och Skohgs verkstäder från
Örebro. Det var samma företag som kommunen förhandlat med redan 1951. Nu gick förhandlingarna i lås och den 1 oktober 1956 köpte Skohgs Verkstäder fastigheten för 275 000 kr.
Företaget tillverkade olika värmepannor, bland annat en kombinationspanna som växelvis
kunde eldas med olja och andra bränslen. I mitten på 1950-talet var det bensin- och oljeransonering vilket gjorde kombinationspannan mycket populär. Företaget nyrekryterade all sin personal från Finnerödjabygden. För att personalen snabbt skulle kunna ta sig fram i den långa
byggnaden fick man använda sig av sparkcyklar. 1959 sysselsatte förtaget 10 man och man
producerade ca 400 värmepannor om året. Företaget upphörde 1980 och då var arbetsstyrkan
nere i fem man.

Interiör från Skohgs verkstäder 1957. Foto Kjell Persson.

Annons för Skohgs kombinationspanna

1 – Lennart Malmbergs Verkstäder AB
I oktober 1980 övertog Lennart Malmberg och hans hustru, båda från Pålsboda, det som var
kvar av Skohgs verkstäder. I övertagandet ingick också de fem anställda. Med hjälp av Utvecklingsfonden kunde Malmbergs verkstäder expandera och på två år ökade antalet anställda
från 5 till 25 man. Man utvecklade olika produkter som hade med energisparande att göra,
bland annat en förugn till vedeldade pannor. Företaget arbetade också med svetsning av tankar, behållare och kvalificerade tryckkärl och man exporterade kylanläggningar till Korea.
Allt eftersom företaget expanderade blev de mer trångbodda så när Beijers upphörde med sin
tillverkning 1982 såg Lennart Malmberg en möjlighet att kunna få större lokaler. Malmbergs
Verkstäder fick till en början hyra Beijers lokaler av kommunen men i september 1984 godkände Laxå kommunfullmäktige ett avtal om fastighetsbyte mellan Malmberg och kommunen. Malmbergs Verkstäder fick överta den kommunägda fastigheten medan kommunen
övertog Malmbergs fastighet (från början Vamos fabrik). Det skulle visa sig att kommunen
gjorde en mycket dålig affär då Malmbergs Verkstäder var intecknade till en halv miljon. Det
som från början såg ut som ett smidigt byte medförde istället en hel del trassel. Fastighetsbytet förklarades ogiltigt och en arbetsgrupp tillsattes som skulle arbeta fram ett kompletterande
avtal. Kommunstyrelsen godkände så småningom avtalet och bytet kunde genomföras.

Ägaren till Malmbergs verkstäder Lennart Malmberg.

Tidningsartikel från 1984

1 – Roto sömnad
En anledning till att kommunen ville byta till sig fastigheten där Malmbergs Verkstäder låg
var att de ville erbjuda företaget Roto sömnad en lokal. Roto startades i liten skala 1980 av
Lisbeth Persson. Hon hade tidigare arbetat på Eisers syfabrik men efter nedläggningen bestämde hon sig för att starta eget. Hon döpte företaget till Roto som är de första bokstäverna i
hennes söners, Robert och Tobias, namn. Till en början höll hon till i hemmet där hon mer av
en slump började sy V-ringade plyschtröjor, som Laxåborna Seved och Gåvert Wååg sålde på
O-ringen, Sveriges största orienteringstävling. Till sin hjälp hade hon några hemsömmerskor.

Efter en brand i familjens villa 1982 fick hon hyra matsalen i Eisers nedlagda fabrik. Eftersom
företaget nu fick större utrymme kunde Lisbeth även anställa sömmerskor som arbetade i fabrikslokalen. Under 1984 flyttade Lisbeth Persson sin verksamhet till Malmbergs före detta
verkstad. De anställda fick arbeta under primitiva förhållanden under flera månader eftersom
kommunen inte kunde investera i de förbättringar som behövde göras, på grund av allt trassel
vid fastighetsbytet. När allt var utrett och klart byggde kommunen om lokalerna för 550 000
kr. Företaget hade nu 10 anställda och de sydde sport- och fritidskläder där träningsoveraller
och skidtrikåer var de största artiklarna. Rotos marknadsföring var i det närmaste obefintlig
men ändå gick företaget bra tack vare att ryktet spred sig att det lilla företaget i Finnerödja
gjorde kvalitetskläder. En period sydde företaget orienteringskläder till Avantex sportkläder i
Stockholm.

Margareta Segander och Lisbeth Persson.

Lisbeth framför sitt tyglager.

På bilden ligger tillskurna delar till overaller som ska levereras till SKF i Göteborg.

1986 instiftade Laxå Kommun ett stipendium på 3 000 kr som skulle gå till ett lokalt småföretag. Den första som utsågs till ”Årets företagare” var Lisbeth Persson, ägare till Roto sömnad. Jurybeslutet var enhälligt och i motiveringen stod det att ”Lisbeth Persson visat djärvhet
och framåtanda genom att etablera sig inom tekobranschen, som anses vara en svår bransch,
med hård konkurrens”.

Lisbeth Persson utsågs till årets företagare i Laxå kommun 1986.

I början på 1990-talet blev tiderna allt kärvare för den svenska tekoindustrin och även för Roto. Kunderna kunde få sina plagg uppsydda utomlands till ett mycket lägre pris än vad den
svenska industrin kunde erbjuda. Efter några tuffa år vände det för företaget. De började få
beställningar från flera kända personer som Ingo Johansson, prins Carl Philip och Vasaloppsåkarna Erik Hansson och Håkan Westin. Erik Hansson, som hade en affär i Forshaga, blev
dessutom återförsäljare för overaller från Finnerödja. Kläderna fanns även hos andra återförsäljare. Lisbeth hade hittat sin nisch där kunderna fick sina plagg uppsydda efter egna önskemål. Så småningom ombildades företaget till ett aktiebolag och namnet ändrades till Finnerödja sömnad AB. Företaget lades ner i slutet på 1990-talet.
Bilderna som fanns i företagets reklambroschyrer fotades i de egna lokalerna. ”Fotomodellerna” var allt från Lisbeths egna söner Robert och Tobias till kända elitorienterare.

Lisbeths söner Tobias och Robert tillsammans med familjens hund.

Overallerna fick namn efter olika sjöar

Exempel på företagets skidoveraller.

Några ”fotomodeller” framför företagets firmabil.

Norska Bekkelaget har varit mycket framgångsrika i 10-mila orienteringen.

Skidkungen Thomas Magnusson och boxaren Ingemar Johansson klara för start i 5dagarsorienteringen i Blekinge 1984. Båda i tävlingsdräkter från Roto.

1 – Finnerödja Bygg AB
Finnerödja byggmaterial hade sitt kontor på övervåningen i bostadsdelen samtidigt som Roto
höll till på bottenplanet. Företaget är numera nerlagt.

Verksamheter i fastighet nr 2
2 - Runes snickerier
Rune Andersson startade tillsammans med Yngve Andersson och Sven Gustavsson ett snickeri i Anderstorp 1950 under namnet Finnerödja snickeri och byggnadsmaterial. Företaget gick
bra och lokalerna blev snart för små. För att kunna fortsätta verksamheten behövde de utvidga
men Rune beslöt sig då för att dra sig ur samarbetet och starta eget.

Annons för snickeriet i Anderstorp.

Rune Anderssons snickerifabrik.
Rune köpte på egen hand en tomt på industriområdet. Grunden lades 1954 och fabriken på
350 kvm stod färdig i början på 1955. Man tillverkade köksinredningar, dörrar, fönster och
trappor. Andersson behövde mer kapital för att kunna driva sin rörelse vidare och gjorde en
förfrågan till kommunalfullmäktige om ett lån. Under sammaträdet i februari 1956 togs frågan
upp. Kommunalnämnden hade föreslagit att kommunen skulle köpa fabriken och det uppstod
en livlig debatt i ärendet. En av ledamöterna sa att om kommunen köpte Anderssons fastighet
skulle det redan vid nästa sammanträde komma in ytterligare två industrier med liknande begäran. Ledamoten som yttrat sig höll dock tyst om att kommunen något år tidigare beviljat
denne ett amorteringslån till rörelsekapital för den industri han representerade. Frågan bordlades för att tas upp vid nästa sammaträde. Under mellantiden hade arbetarkommunen kommit
in med en motion där man föreslog att kommunen skulle lämna borgen på ett lån på 40 000 kr
med en inteckning i fastigheten som säkerhet, i stället för att köpa fastigheten som kommunalnämnden föreslagit. Man kan tycka att det skulle vara en självklar sak för en kommun att försöka hjälpa en liten industri, så att den kunde fortleva, men istället blev det hela till en politisk
fråga. Efter ett par timmars debatt var det dags för omröstning där arbetarpartiets representanter var för ett lån medan de borgerliga, som var i majoritet, var emot. Resultatet blev att Rune
Andersson fick upphöra med sin fabrik 1956.

Annons

Rune Anderson vid en av maskinerna. Foto Arne Sjöstedt.

Interiör från snickerifabriken. Foto Arne Sjöstedt.

2 - AB Trävitt
Åke Andersson med sitt företag Trävitt övertog Runes snickerifabrik 1956. Åke Andersson
insåg snabbt att man behövde specialisera sig för att vara konkurrenskraftig och Trävitts nisch
blev hurtsar. Genom en modern maskinpark kunde sex man klara av en stor produktion. En av
maskinerna var en hypersnabb sinkningsmaskin som med millimeterprecision fräste fram
hörntappar för hoppfogning av hurtslådorna. I slutet på 1957 funderade man på att bygga ut
för att få större lagerlokaler.
Företaget gick stadigt framåt och 1965 hade AB Trävitt tredubblat sin omsättning som nu var
uppe i nästan 200 000 kr. Ungefär samtidigt började företaget få problem med att hitta kompetent personal vilket försvårade verksamheten. 1966 sålde Åke Andersson fastigheten med
befintlig utrustning till kommunen för 180 000 kr. Kommunen rustade upp fabriken för
25 000 kr. Bland annat satte man upp tre branddörrar och gjorde iordning personalmatsal och
duschrum i källaren.
Åke Andersson med smeknamnet ”Trävitt” var engagerad i Finnerödja IF och dess ordförande
under ett år. Han var också. en duktig skidåkare med flera Vasalopp på sin meritlista.

Annons från 1958

Exempel på skrivbord från Trävitt.

En faktura från Trävitt 1965.

Annons

2 - Firma Rosenträ
Allan Vörde startade Firma Rosenträ i Rosendalen 1958. Han hade tidigare ägt och drivit Allings snickerier i Bahult. Den nya firman var inrymd i den gamla stugan i Rosendalen, en stuga med ett brokigt förflutet. År 1899 hade Teodor Malmberg köpt den gamla stugan och ett år
senare öppnade han lanthandel där. Vid sidan av började Teodor hjälpa både djur och människor med diverse krämpor. Till slut hade den senare verksamheten växt ut så mycket att Teodor valde att stänga affären 1915 och bara ägna sig åt att vara ”klok gubbe”. Under kapitlet
Sjukvård finns mer att läsa om Teodor Malmberg. Allans son Leif Vörde, som jag samarbetar
med, är född i den gamla stugan.

Rosendalen med den gamla stugan till vänster och det nya boningshuset byggt 1948 till höger.
Foto från familjen Vörde

Ägaren Allan Vörde. Foto från familjen Vörde.

Fabriken i Rosendalen. Foto Allan Vörde.
Förutom den gamla stugan utnyttjades uthusen maximalt. Hönshuset blev spånhus, ladorna
virkesförråd och i ladugården fick kap- och klyvsågarna plats. Det gamla skafferiet blev till
torkrum. Av utrymmesskäl användes en kombinationsmaskin med sex olika funktioner. Firma
Rosenträ tillverkade stommar till fåtöljer och soffor. En storsäljare var soffgruppen ”Kvädö”
som tillverkades på löpande band under åren 1959 – 1966. Stommarna skickades till
Stoppmöbler i Valdemarsvik.

Av utrymmesskäl användes en kombinationsmaskin. Foto Allan Vörde.

Fåtöljstommarna lastades vid fabriken i Rosendalen. De kördes till Gårdsjö för omlastning till
järnväg och vidare transport till Valdemarsvik. Foto Allan Vörde.

1968 bestod arbetsstyrkan av okänd, ägaren Allan Vörde, Steckmeister och sönerna Stig och
Leif Vörde. Foto från familjen Vörde.

Firman gick bra och man behövde större utrymme. När Trävitts lokaler på Industriområdet
blev lediga 1966 tecknade Allan Vörde ett femårigt hyreskontrakt med kommunen. Vörde
upptäckte att taket börjat ruttna och fick kommunen att anslå 6 000 kr till reparation. Innan
tillverkningen kunde komma igång fick familjen Vörde börja med att kalka om väggar och tak
och göra en del andra förbättringar. Nu när utrymmet blev större behövdes inte den gamla
kombinationsmaskinen längre. Istället investerade man i nya maskiner, totalt ca tio stycken.

Allan Vörde utanför Firma Rosenträ på industriområdet. Foto från familjen Vörde.
Tillverkningen av i huvudsak fåtöljstommar fortsatte i den nya fabriken. Förutom till firman i
Valdemarsvik levererade man till firmor i Älgarås och till grannfirman Finbo stoppmöbler.
När Allan Vörde drabbades av sjukdom valde han att lägga ner företaget 1969.

Annons

Sönerna Stig Vörde (ovan) och Leif Vörde (nedan) arbetade på sin fars fabrik.
Foto Allan Vörde.

Trästommen med armstöd tillverkades av Firma Rosenträ till grannföretaget Finbo Finnerödja.

2 - Toffelfabriken

Paul Eriksson, Tord Eriksson och Erik Gustavsson i färd med att tillverka träbottnar.

Det blev Paul Eriksson, ägare till toffelfabriken, som övertog Rosenträs lokaler. Toffelfabriken hade legat vid Tivedsvägen 19 sedan starten 1906 och där haft verksamheten uppdelad på
två olika fabriker. Nu fick man allt samlat på en plats. Hyreskontraktet gällde från 1 januari
1970. Något år senare köpte Eriksson fastigheten av kommunen. En bit in på 70-talet tog sonen Tord över verksamheten. Företaget lades ner 1988. Toffelfabriken har ett eget kapitel
under rubriken Finnerödja.

2 – Diverse ägare
Toffelfabrikens ägare Tord Eriksson sålde sin fastighet till ett fastighetsbolag i Skåne. Under
åren 1988 – 1994 var det många olika ägare till huset men det var aldrig någon verksamhet
där. Det var rena spekulationsaffärer där denna fastighet ingick som en bricka i ett större sammanhang.

2 – Privat ägare – Hilding och Ingegerd Karlsson
År 1994 köpte Hilding och Ingegerd Karlsson fastigheten. De har dels använt den för privat
bruk, dels hyrt ut delar av den. År 2010 hyrde Hilding och Ingegerd Karlsson ut en del av sin
fastighet till Patrik Forsberg som drev en rörmokerifirma under namnet Forsbergs Rör. 2012
ändrades firmanamnet till Forsberg – Flink Rör AB.

Verksamheter i fastighet nr 3
3 - Firma Finbo Stoppmöbler
Finbo stoppmöbler etablerade sig på sensommaren 1954 i tillfälliga lokaler i jordgubbsodlarföreningens fastighet efter Mobäcksvägen. Villkoret för att Finbo skulle få hyra lokalerna var
att de var ute ur huset innan jordgubbssäsongen drog igång 1955. Huvudfabriken låg i Älgarås
där man tillverkade stommar till stoppmöbler. Ägaren Erwin Germer ägnade sig även åt att
konstruera nya möbelmodeller. Germer hade tidigare köpt en tomt på industriområdet men
hade inte kapital till husbygget utan ville att kommunen skulle uppföra fabriken. Enligt kommunalnämndsprotokoll från första halvan av 1955 var det många turer innan bygget kunde
starta. Det är lite svårt att utläsa hur det hela löste sig men det verkar som om Germer fick ett
lån av kommunen och att byggstarten var någon gång under våren. Företaget kunde flytta in i
sin nya fabrik under 1955 men det är oklart om den hann bli färdig före jordgubbssäsongen.
Chef för Finbo blev Erwins son Lars Germer.

I december 1954 besökte en tidningsreproter Finbo när de höll till i jordgubbsodlareföreningens lokaler.

Annons från 1957

Finbo Stoppmöbler

En av fåtöljerna som Finbo tillverkat och sålt.

Fabriken i Finnerödja svarade för tillskärning av tyg, stoppning och montering av möbler och
kundkretsen fanns runt om i hela landet. Vid starten skar man till tyget för hand men i mitten
på 1960-talet köpte man in en skärmaskin som både underlättade och effektiviserade arbetet.
Företaget gjorde en billigare standardfåtölj, som tillverkades i långa serier, samtidigt som man
specialtillverkade möbler. Företaget gick till en början bra och efter fem år hade personalstyrkan ökat från 10 till 15 personer. Tempot var högt och man hann tillverka 70 – 80 fåtöljer om
dagen. Allt material förutom juteväven var svenskt. I mitten på 1960-talet började konkurrensen hårdna och man fick se över sina kostnader. I slutet på 60-talet skar de ner på antalet modeller som tillverkades och minskade även på personalstyrkan.

Ytterligare två exempel på fåtöljer från Finbo.

Fastigheten var byggd i två plan med källare. I källaren satt 5 – 6 sömmerskor och sydde
överdrag till möblerna. På första våningen stoppade och klädde man möblerna. Under några år
i slutet på 1960-talet köpte företaget fåtöljstommar från grannfirman Firma Rosenträ. På övervåningen hade Finnerödja Möbel- och mattaffär sin affär och utställningslokal. Möbelaffären
ägdes också av familjen Germer. Finbo stoppmöbler gick i konkurs i början på 1971 och kommunen köpte fastigheten. Möbelaffären flyttade då till gamla Eiserfabriken vid Paradistorg.

Tre medarbetare på Finbo. Kamrer Mårtensson sitter till vänster och Fredi Germer i fåtöljen.

Tommy Persson färdigställer en dyna.

Efter det att Finbo slog igen så har det varit en mängd olika företag och andra verksamheter i
lokalerna. Här nedan redogör jag för några av dem.

3 – Eiser
Efter Finbos konkurs hyrde Eiser fastigheten av kommunen under åren 1971 – 1974. Eiser hade sitt stora tyglager där. Eiser har ett eget kapitel under rubriken Finnerödja.

3 – Respir AB
1974 flyttade företaget Respir AB in i fastigheten. Företaget gjorde luftreningsfilter och var
ett dotterbolag inom Eiser Invest. Företaget upphörde i Finnerödja 1979.

3 – Fifab Filterprodukter AB
1981 startade Ulrik och Stefan Jansson sin firma Fifab som tillverkade tryckkärl. Antalet
anställda varierade lite under åren men snittet låg på 6 st. Någon gång under åren 1987 -88
köpte bröderna Eiserfastigheten och flyttade över verksamheten dit.

3 – Finnbord
Bo Åhlfeldt startade tillsammans med en kompanjon firman Finnbord i Finbos gamla lokaler
1988. De tillverkade industriinredningar. Det var bland annat höj- och sänkbara bord och
verktygstavlor. Bo Åhlfeldt sålde firman till HAGIB-produkter i början på 1990-talet.

3 – HAGIB-produkter
Under några år på 1990-talet hade HAGIB-produkter sin verksamhet i Finbos före detta lokaler.

Bilden ovan visar några av de produkter HAGIB tillverkade.

På 1990-talet hade NBV (nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet) vävkurser på övervåningen i Finbos gamla fastighet.

Verksamheter i fastighet nr 4
4 - AB Perfoverken

Uno Widström chef för Perfoverken.
1961 startade Uno Widström Perfoverken i Finnerödja. Han hade under en tid undersökt olika
möjligheter till lokalisering av sitt företag och fann att Finnerödja var det bästa alternativet.
Här fanns goda kommunikationer, en tillmötesgående kommunledning och löfte om att det
fanns gott om arbetskraft. Widström kom från en plåtindustri i Gästrikland och vid flytten till
Finnerödja tog han med sig Gunnar Björnmyr. Kommunen byggde verkstaden och hyrde ut
den till Widström som på så sätt bara behövde låna upp pengar till maskinerna. Företaget tillverkade perforerad plåt och man startade i blygsam skala. Företaget gick bra och Widström
gjorde efterhand stora investeringar i specialmaskiner. Under första halvan av 1964 lämnade
Uno Widström in en skrivelse till fullmäktige där han talade om att han behövde en lagerbyggnad på 500 kvm. Fullmäktige sa ja till att kommunen åtog sig att bygga lokalen och i
början på 1965 var byggnaden klar att tas i bruk.

Allt eftersom företaget växte behövdes mer arbetskraft men det var inte lika lätt att få tag i
personal som kommunen gett sken av. Man fick ta in unga och helt oerfarna killar och lära
upp dem från grunden men efterhand blev de skickliga yrkesarbetare. Antalet anställda ökade
stadigt och 1965 var man uppe i 25 personer och omsättningen låg på 1,4 miljoner. Företaget
hade många storkunder och bland annat tillverkade man mängder av kabelstegar till varvsindustrin. En annan produkt var perforerade innertak som användes som ljudisolering i bland
annat verkstäder. Bolinder-Munktell och Svenska fläktfabriken var några av kunderna.

Interiör från Perfoverken i Finnerödja.

En ny maskin levereras till Perfoverken.

Våren 1965 påtalade fabrikör Widström för kommunalkamrer Yngve Östrandh att verkstadsbyggnaden aldrig blev helt färdigställd 1961. Representanter för kommunen träffade Uno
Widström under försommaren och man kom överens om vilka justeringar och omändringar
som behövde göras. Man var också överens om att försöka få det hela åtgärdat under de veckor Perfoverken var stängt för semester. Som tur var fanns det lediga hantverkare som kunde
åta sig arbetet under sommaren.
Under andra halvan av 1960-talet började Perfoverken känna av konkurrensen från företag i
Danmark, Tyskland och Frankrike och man fick börja pressa priserna. Dessutom började en
av företagets storkunder, nämligen varvsindustrin, gå allt sämre vilket oroade företaget. Perfoverken klarade sig trots allt bra och orderingången var god men lokalerna började bli alltför
trånga. Eftersom det inte byggdes några bostäder i Finnerödja kunde man inte längre expandera i samhället. Nyanställda behövde ju någonstans att bo. Direktör Widström valde att flytta
en del av tillverkningen till Mariestad 1969. Där hade IVÖ:s lokaler stått tomma en tid och de
kom nu väl till pass. Fabriken i Mariestad blev specialiserad på perforering medan fabriken i
Finnerödja ägnade sig åt att bocka och svetsa till de olika produkterna. En del av de anställda i
Finnerödja följde med till Mariestad och kvar i Finnerödja blev 12 man. I och med flytten till
Mariestad kunde företaget expandera vilket gynnade båda fabrikerna och i Finnerödja kunde
man nyanställa efter hand. Var de nyanställda fick tag på bostad förmäler inte historien.
1974 kom ett mycket överraskande besked för de anställda när Uno Widström meddelade att
han sålt sina aktier till det danska perforeringsföretaget Rickard Müller AS. Uno Widström
förklarade att Perfoverken under en tid kämpat mot det danska företaget på den svenska marknaden och han ansåg nu att tiden var inne för ett samgående för att på sikt trygga Perfoverken
som nu ändrade namnet till Perfo AB. Genom Müllerföretaget skulle man även få möjlighet
att komma ut på den europiska marknaden.

Karl-Henry Karlsson i arbetstagen.

Bo Henriksson på bilden har bidragit med de flesta fotona till avsnitt Perfoverken.

Chefen Uno Widström överlämnar en cykel till Gunnar Björnmyr. Cykeln används fortfarande men nu av Gunnars son Christer.

Personal på Perfoverken. Gunnar Björnmyr och Uno Widström längst till höger.

Familjefest på Perfoverken.

Familjefest på Perfoverken.
I december 1976 anställdes de första kvinnorna på kollektivsidan. Det var Anneth Björkman
och Anne-Marie Andersson som blev pionjärer. I en tidningsartikel från Nerikes Allehanda
den 28 december 1976 kan man läsa att verksamheten i Perfo numera omfattade industriell
plåtbearbetning och det gavs exempel på vilka produkter som tillverkades. Det var apparatstativ till Televerket, halmskakare till BM Volvos skördetröskor, transportband till Sandvikens Järnverk, plåtskydd till IBM:s datorer och detaljer till svensk varvsindustri.
I september 1977 kom dråpslaget för fabriken då 25 av de 35 anställda varslades. Verkstadsklubben var missnöjd med beslutet eftersom Finnerödjafabriken gick bättre än den i Mariestad. Efterhand minskades antalet anställda ytterligare och till slut var det bara 6 man kvar. I
september 1993 kom Perfo AB:s VD till Finnerödja och varslade dessa sex personer och i februari 1994 gjordes den sista arbetsdagen. Företagsledningen hade en förhoppning om att kunna starta upp verksamheten igen när konjunkturen vände uppåt men det blev aldrig någon nystart.

4 - Träfräsar´n Sweden AB
1993 startade Bengt Gustavsson sitt företag Träfräsarn. Enligt hemsidan år 2016 är verksamheten inriktad på legoproduktion till möbel- och inredningsproducenter och man utför arbetet
från idé till färdig produkt. Maskinparken är anpassad för trä- och plastmaterial. Företaget har
7 anställda. 2002 utsågs företaget till ”Årets företag” i Laxå kommun.

Verksamheter i fastighet nr 5
5 – Finnerödja Emballage AB
Taxiägaren Yngve Andersson hade sedan början på 1950-talet spikat trälådor hemma på tomten på Mobäcksvägen, som ett komplement till taxirörelsen. Lådorna såldes till AB Jordgubbar som distribuerade ut dem till jordgubbsodlarna. Yngve tillverkade även trälådor för
lingonexporten. Verksamheten ökade efter hand och till slut ansåg kommungubbarna att det
liknade en industri och då skulle den vara förlagd till industriområdet. Yngve köpte en tomt
på 2 500 kvm för 40 öre/kvm av kommunen 1961. Skogen som fanns på tomten ingick inte i
priset utan den fick Yngve köpa till marknadsmässiga priser. Yngve avverkade skogen och
sågade upp den till bland annat bjälkar som användes till bygget. Fabriken var på 200 kvm
och på utsidan byggdes ett utskjutande tak på 60 kvm som skydd för sågen. Yngve var själv
med och byggde fabriken.
I slutet på året kom verksamheten igång och sysselsatte 5 man varav två dessutom arbetade
som taxichaufförer åt Yngve. I Finnerödja liksom på många andra ställen blev det allt glesare
mellan körningarna och då var detta en bra lösning för chaufförerna. Yngve Andersson byggde ut fabriken vid två tillfällen. 1975 tog sönerna Kjell och Sten över företaget. De drev det,
tillsammans med en anställd, till 1978 då företaget såldes.

Yngve Andersson, Björn Johansson och Sven Andersson tar en paus från byggandet av
fabriken.

Yngve Anderssons lådfabrik. Flygfoto från 1967.

Teddy Nilsson och John Eriksson i arbete
inne i fabriken.

5 - Finnerödja emballage
Kjell och Sten Andersson sålde sitt företag till Håkan Andersson från Årjäng. Håkan har själv
skrivit ner sin företagshistoria på industriområdet och den lyder som följer:
”I april 1978 flyttade jag min privata firma, Årjängs Träemballage, som tillverkade lastpallar
byggtrall m.m. från Årjäng till Finnerödja. Med i flytten följde lastbil, brädgårdstruck, bandsågverk, listhyvel samt övriga maskiner och verktyg. Flytten gick till större lokaler på Industrigatan 5 som förvärvades av Kjell och Sten Andersson. Samtidig köpte jag ett sågverk med
två sågramar, ett cirkelsågverk, en lastmaskin och övriga maskiner och utrustning av Finnerödja Emballage Aktiebolag som hade haft sin verksamhet i lokalerna. Samtidigt med flytten
skedde ett namnbyte från Årjängs Träemballage till den enskilda firman Finnerödja Emballage.
Emballagetillverkningen inriktades på lastpallar och pallkragar. Viss entreprenadverksamhet
med snöröjning utfördes. Stommen i sågverket, två stycken sågramar gick p.g.a. tekniska skäl
inte att använda för kontinuerlig drift. Viss legosågning utfördes på cirkelsågverket. För pallproduktionen blev det nödvändigt att köpa färdigsågat virke från andra sågverk. Den ekonomiska situationen försämrades efter hand för rörelsen och under 1981 begärde jag företaget i
konkurs vilket även medförde min personliga konkurs.”

Ägaren Håkan Andersson, Uno Sjöström, Anders Gruffman, Bengt-Erik Sonesson och Sven
Andersson utanför fabriken.
Håkan Andersson startade senare JH Media.

Finnerödja Emballage

5 – Toffelfabriken
Tord Eriksson, ägare till den närliggande Toffelfabriken, köpte Håkan Anderssons fastighet
av konkursboet 1981 och hade lite verksamhet där under några år. Bland annat tillverkade
man engångspallar till olika företag. I mitten på 1980-talet såldes fastigheten till Malmbergs
verkstäder.

5 – Malmbergs verkstäder
Malmbergs verkstäder, som började sin verksamhet i Skoghs gamla lokaler men sedan 1984
höll till i Beijers lokaler på industriområdet, köpte fastigheten av Tord Eriksson. Lokalen var
tänkt att användas som företagets måleri men det hann aldrig bli så mycket verksamhet där
eftersom bolaget gick i konkurs 1986.

5 – L.G. Skog och schakt AB
Det blev återigen ett ägarbyte. Den femte ägaren till fastigheten blev Lars Gunnarsson som
köpte fastigheten av Malmbergs konkursbo. Enligt Företagsfakta.se på nätet sysslar företaget
med grävarbeten och schaktarbeten på entreprenad. Körning med dumper, skotare och skördare.
Företaget har 4 anställda.

Verksamheter i fastighet nr 6
6 – Sveriges förenade trikåfabriker (Eiser)

Gatan upp mot industriområdet med Missionskyrkan (numera Tallstigskyrkan) i förgrunden,
därefter Eiser, Finbo och Skohgs verkstäder. Foto Arne Sjöstedt.
Eiser flyttade från trångbodda lokaler vid Paradistorg till en nybyggd och toppmodern fabrik
på industriområdet 1962. Fabriken byggdes ut flera gånger under årens lopp och hade som
mest ca 130 anställda, de flesta kvinnor. Syfabriken lades ner den 17 oktober 1975. Eiser har
fått ett eget kapitel på hemsidan. Det omfattar både Eisers fabrik vid Paraditorg och den på
industriområdet.

6 – Fernmo industri AB
1971 hade moderbolaget i Eiser ombildats till investmentbolaget Eiser Invest och gett sig in i
metallbranschen. Företaget köpte Fernmo Industri AB i Mariestad, ett företag som tillverkade
traktorhytter. När beskedet kom sommaren 1974 att Eiser skulle lägga ner sin verksamhet i
Finnerödja, blev det bestämt att en filial till Fernmo i Mariestad succesivt skulle ta över lokalerna. Fernmo flyttade först in i grannfastigheten (Finbo) där de höll till några månader. Under
tiden byggdes Eisers skärsal om till verkstadslokal och sömmerskorna, som blivit uppsagda
från Eiser, fick erbjudande om att omskola sig till verkstadsarbetare. Många nappade på erbjudandet och allteftersom sömmerskorna blev färdigomskolade flyttade de över till verkstaden.
Omställningen från sömmerska till verkstadsarbetare gick över all förväntan. Den 17 oktober
1975 slutade de sista på Eiser och Fernmo fick tillgång till alla lokaler. Många av de anställda
tyckte att arbetet som metallarbetare var friare eftersom man växlade mellan olika arbetsuppgifter och dessutom fick många ett lönelyft.

Tidningsurklipp från 1974.
Tillverkningen av traktorhytter i Finnerödja blev till en början en ren vinstlott. I mitten på 70talet slog Tekokrisen till med full kraft och många textilarbetare blev uppsagda. Tack vare att
Eiser avvecklat sin verksamhet, innan krisen var ett faktum och de anställda dessutom blev
erbjudna andra jobb, så klarade sig Finnerödja som ort tämligen helskinnad från det hela. Tyvärr varade lyckan bara några år. Det blev kärvare tider även för Fernmo eftersom traktortillverkarna själva började tillverka sina hytter. I augusti 1978 erbjöds personal i Finnerödja att
flytta till fabriken i Mariestad men det blev ett kategoriskt nej från personalen. Resvägen skulle bli för lång ansåg de. Några dagar senare varslades 26 personer. Den 1 mars 1979 lades
verksamheten ner. Fabriken hade som mest ett 60-tal anställda i Finnerödja varav ca 50 var
kvinnor. Laxå kommun stod nu med stora tomma lokaler som de några år tidigare rustat upp
för flera hundra tusen kronor.

Margareta Segander var en av de sömmerskor som omskolade sig till verkstadsarbetare.

Omskolade sömmerskor med nya arbetsuppgifter 1974. Foto: Roland Holmberg.

Från ett kuvert

6 - Lamna industri AB
Den 1 juli 1980 flyttade Lamna industrier in i lokalerna, ett drygt år efter det att Fernmo lagt
ner sin verksamhet. Det unga företaget hade startats i Kumla den 1 april men ägarna var inte
nöjda med lokalerna. Eftersom de anställda redan bodde i Laxå och Finnerödja var det en bra
lösning att flytta verksamheten till Finnerödja istället. Huvudproduktionen var plåtskåp till
omklädningsrum i skolor, sjukhus, affärer och till industrin. Efter bara ett år fick företaget
problem med lönsamheten. Konkurrensen från landstingets skyddade verkstäder blev för stor.
I början på 1982 lades verksamheten ner och 7 personer miste sitt jobb.

Urklipp från Kuriren
1980-09-20.

Urklipp från Kuriren 1980-09-20.

6 – Roto sömnad
1982 flyttade Lisbeth Persson in i Eisers gamla matsal med sitt företag Roto. Två år senare
flyttade hon verksamheten till den äldsta industribyggnaden på området (nr 1 på kartan på
sidan 9). Hela hennes verksamhet finns redovisad på sidorna 15 - 22.

6 – Igar
I mitten på 1980-talet hade företaget Igar sin verksamhet i lokalerna. Företaget sålde och i
viss mån monterade produkter som Åhlfeldts mekaniska verkstad tillverkade.

6 – Fifab Filterprodukter AB
Omkring 1988 köpte Ulrik och Stefan Jansson gamla Eiserfastigheten av kommunen och
flyttade över verksamheten från grannfastigheten gamla Finbo (se sidan 40). Företaget tillverkade tryckkärl. Verksamheten lades ner 2001.

6 – Kippes racing
I februari 2004 öppnade ”Kippes racing” i Eisers gamla lokaler. Harry ”Kippe” Kilpinen, som
ägde företaget tillsammans med tre andra personer, hade sedan länge en cykelaffär i Gullspång. Anledningen till att han öppnade i Finnerödja var att det fanns en större crosskultur i
den här trakten jämfört med Gullspång. Företaget sålde bland annat knattecrossar, motorcrosscyklar, enduro, mopeder och cyklar. Verksamheten i Finnerödja drevs av bröderna Anders
och Magnus Gruffman och Anders Hult medan Kippe själv fortsatte att ägna sig åt affären i
Gullspång. För att få större lönsamhet i verksamheten ägnade man sig även åt bilreparationer
och bilvård. Medarbetaren Per Svensson åkte till Uppsala och gick en kurs i bilrekonditionering, allt för att bredda kompetensen. Kippes racing i Finnerödja lades ner 2007.

6 – Pettsons Allfix
År 2007 övertog Magnus Pettersson Eisers gamla lokaler efter Kippes. Magnus Pettersson,
som är konstnär, gjorde rekvisita till bland annat Hjalmarrevyerna och Open Art i Örebro.
Han gjorde även legojobb till industrin. Numera går verksamheten i Finnerödja på sparlåga.

Verksamheter i fastighet nr 7
7 - Beijer Byggträ AB

Beijers Byggträ under uppförande 1970

I maj 1970 började industriområdets sjunde fastighet att byggas på en stor tomt längst bort på
området, nära järnvägen. Det var Beijer Byggträ AB som skulle starta en andra specialfabrik
för träförädling. Den första låg i Örebro. Anledningen till att man valde Finnerödja som etableringsort var att samhället låg strategiskt mellan Stockholm och Göteborg och dessutom förhållandevis nära de åtta andra Beijerföretagen i Syd- och Mellansverige, som företaget skulle
betjäna. Man trodde också att det skulle gå lätt att hitta vana träarbetare på orten. Det var
Beijerföretagen som tog kontakt med kommunen om etableringen men det blev kommunen
som fick ställa upp med investeringar på mellan 300 000 och 400 000 kr för att företaget överhuvudtaget skulle börja bygga. Bland annat fick kommunen anlägga ett stickspår från stambanan fram till Beijers tomt och bygga en lastkaj. Beijer räknade med att kunna frakta hit råvaran på järnväg. Kommunen räknade med att även andra industrier på området skulle kunna få
nytta av spåret men så blev det aldrig. För att gardera sig hade Beijer fått löfte av kommunen
om att köpa till ytterligare mark om behovet skulle uppstå.

Beijers Byggträ invigdes 25 mars 1971.
Anläggningen bestod av en fabriksbyggnad och en separat kontorsbyggnad på sammanlagt
3000 kvm. En stor del av tomten hade gjorts iordning så att man kunde förvara råvarulager
och färdiga produkter där. När fabriken stod klar hösten 1970 hade investeringar för ca 3 miljoner kronor gjorts. Arbetsstyrkan utökades efterhand och när anläggningen invigdes med
pompa och ståt den 25 mars 1971 av landshövding Valter Åman, arbetade 40 personer där.
Åman sa i sitt invigningstal att ”jag är glad att just Finnerödja fått denna lokalisering, som
tycks vara planlagd med stor omsorg”. De 80-talet inbjudna gästerna, bland dem represen-

tanter för de främsta träföretagen i landet, guidades runt i anläggningen av bland andra platschefen Sven-Erik Lindbladh. De inbjudna fick se Sveriges modernaste träindustri i drift. I
maskinparken fanns bland annat två moderna hyvellinjer, fingerskarvsmaskin, komponentsågar, takstolspress och målningsmaskin. Den huvudsakliga produktionen bestod av takstolar
men man tillverkade även huselement. De moderna maskinerna gjorde att det blev väldigt lite
spillvirke men i gengäld fick man stora mängder såg- och hyvelspån. Spånen pressade man
ihop till 90 kg tunga balar, som sedan exporterades till i huvudsak Tyskland. Där användes
spånen för tillverkning av träfiberplattor.
Under pressvisningen dagen innan invigningen sa företagsledningen att det var realistiskt att
räkna med en personalstyrka på ca 75 man inom ett par år men den profetian skulle komma att
slå rejält fel. I mars 1973 kom dråpslaget då företaget meddelade att de tänkte lägga ner fabriken i samband med industrisemestern, endast två år efter starten. Det blev många upprörda
känslor i bygden där man tyckte att företaget betett sig oansvarigt. Ingenting hade läckt ut i
förväg utan både kommunpolitiker och de 40 anställda blev helt tagna på sängen. I en tidningsrubrik två dagar efter beskedet stod med stora svarta bostäver ”Planlöst, på gränsen till
oanständighet”. Anledningen till nedläggningen var, enligt företagsledningen, strukturförändringar inom byggindustrin där efterfrågan på företagets produkter minskat. En av de saker
som gjorde folk upprörda var att ca hälften av aktierna i bolaget ägdes av kooperationen.
”Detta gör nedläggelsen till en ännu värre handling mot allmänheten” sa dåvarande fullmäktiges ordförande Ivan R Carlsson. Konjunkturen och lönsamheten hade dessutom börjat gå
upp igen så ingen förstod varför det var så bråttom med att lägga ner fabriken.

Några av de inbjudna gästerna vid invigningen den 25 mars 1971.

Karl-Axel Svensson vid takstolspressen under invigningen 1971.

Inbjudna gäster tar del av tillverkningen.

7 - Beijers Byggmaterial AB
Strax före Midsommar 1973 tog Beijers Byggmaterial AB över lokalerna och en del av personalen från Beijer Byggträ AB. Av de 40 personer som blev friställda återanställdes 18 personer. Verksamheten flöt på i 8 år men den 6 maj 1981 varslades samtliga anställda på fabriken
om uppsägning. Anledningen till varslet var att Beijers Bygg i Örebro ville sälja företaget i
Finnerödja. Under hösten förhandlade Beijer med olika tänkbara köpare och vid jultid fanns
två aktuella köpare kvar. Den ene var Nordiska Byggträ i Köping och den andre Allan Karlsson i Åtorp. Den senare hade för avsikt att driva företaget vidare i mindre skala och lovade att
sex man skulle få behålla jobbet. Alla hoppades naturligtvis på den sistnämnda lösningen.
Den 7 januari 1982 fick de anställda det överraskande beskedet att företaget var sålt till Nordiska Byggträ för 1,2 miljoner, ett i sammanhanget mycket lågt pris. I köpet ingick fabriken,
kontorslokalerna, maskinerna, hela det asfalterade och inhägnade området samt stickspåret
fram till Västra stambanan. Det visade sig att Nordiska Byggträ aldrig haft för avsikt att driva
företaget vidare utan skulle använda byggnaden till lager. Förstämningen var stor i samhället
eftersom man hade hoppats på att Allan Karlsson skulle få köpa företaget. Enligt uppgift kom
Allan Karlsson aldrig till tals.
I början på februari meddelade Laxå kommun att de skulle använda sig av sin kommunala
förköpsrätt. En av anledningarna till att kommunen ville köpa fastigheten var att de ville få
tillgång till stickspåret så att de övriga industrierna på området kunde få möjlighet att skicka
varor via järnväg. När kommunen fick se köpekontraktet var helt plötsligt alla maskiner borttagna och man misstänkte på goda grunder att köpekontraktet var omskrivet jämfört med det
som Nordiska Byggträ fått. Det visade sig att maskinerna, värderade till ca 500 000 kr, hade
sålts på ett särskilt kontrakt till Nordiska Byggträ för 50 000 kr. Det som återstod för kommunen att köpa var i princip ett tomt skal på 2800 kvm.

Urklipp från Nerikes Allehanda den 12 januari 1982.

Rubrik från Örebro Kuriren den 18 februari 1982. Mannen på bilden heter Jan Lundmark.

Det finns mycket i den här affären som är egendomligt. Varför skedde försäljningen till Nordiska Byggträ så snabbt? Beijers var ju medvetna om att företaget då skulle läggas ned och
många personer skulle stå utan arbete och varför skrevs kontraktet om när kommunen ville
köpa företaget? I en ledare i Kuriren den 19 mars 1982 ställdes frågan om man inte skulle
kunna ställa högre krav på ett samhälls- och kooperativt ägt företag än på ett rent privatkapitalistiskt, när det gällde att ta vissa samhällsekonomiska hänsyn. KF och Statsföretag ägde
nämligen 45 % vardera av aktierna i Beijers. Beijers Byggmaterial i Finnerödja lades ner i
mars 1982.

7 – Malmbergs verkstäder
Som nämnts tidigare hade Malmbergs verkstäder verksamhet i Skohgs gamla lokaler (byggnad nr 1 på kartan sidan 9). Någon gång under åren 1983 – 1984 gjorde Malmbergs verkstäder
och kommunen ett byte av lokaler. Det var mycket krångel vid bytet så jag har inte kunnat utläsa exakt när bytet skedde. Tack vare de nya lokalerna kunde Malmberg utöka lokalytan från
700 till 2800 kvm. Efter flytten etablerade Lennart Malmberg ett samarbete med AMU-center
i Örebro som öppnade en filial i Malmbergs nya lokaler. När Beijers lade ner sin verksamhet
blev ett 15-tal personer utan arbete och de flesta ville stanna kvar på orten. Eftersom Lennart
Malmberg samtidigt hade svårt att få tag i utbildad arbetskraft, speciellt svetsare, såg han en
möjlighet till att slå två flugor i en smäll. Genom AMU-utbildningen kunde Malmberg få den
personal han behövde och de arbetslösa fick ny sysselsättning på hemorten.
1985 fick företaget en stororder från Norge på 9 lasthållare för gasturbiner. Lasthållarna, som
vägde 10 ton vardera, skulle i färdigt skick svetsas fast på en pråm som låg utanför Bergen på
den norska västkusten. Pråmen skulle sedan frakta gasturbinerna ut till de norska oljeplattformarna. Malmbergs Verkstäder arbetade i princip dygnet runt i åtta veckor för att få allt klart i
tid och arbetsstyrkan var i stort sett fördubblad under dessa veckor. ASEA Stal som lagt ut
ordern hjälpte till att hitta kompetent folk. Säkerhetsföreskrifterna var många och varenda
svetsskarv kontrollerades och protokollföredes noga. När lasthållarna var färdiga för leverans
lastades de på stora långtradare som, med poliseskort, körde till Otterbäckens hamn vid Vänern. Där lastades hållarna på ett fartyg för vidare transport till ön Stord utanför Bergen. Anledningen till att Malmbergs fick den här storordern var att de samarbetat med ASEA förut
och att ASEA visste att Finnerödjaföretaget gjorde ett bra jobb.

Malmbergs fick en stororder från Norge 1985.

Malmbergs verkstäder.
Efter den norska storordern började det gå sämre för företaget och i början på 1986 begärdes
företaget i konkurs och 24 man blev utan arbete. Enligt personalen så var anledningen till
konkursen att de inte hade tillräckligt bra maskiner och att det var ständig brist på material

som gjorde att de inte fick iväg leveranserna i tid. Kunderna tröttnade helt enkelt. Ett annat
problem var att de bara hade styckeorder och ingen serietillverkning. Konkursförvaltaren
försökte genom annonser sälja företaget men ingen nappade så till slut fanns det inget annat
att göra än att lägga ner verksamheten. Sista arbetsdagen var den 28 februari 1986. Kommunen hade gått i borgen för företaget och i och med det gick ägandet av fastigheten tillbaka till
kommunen vid konkursen.
1987 hyrde kommunen ut fastigheten till lagerlokal. Vet inte vem som hyrde. För att slippa
kostsamma reparationer beslöt kommunen att försöka sälja fastigheten och den 28 juni 1988
kunde man läsa i Nerikes Allehanda att Beijerfastigheten var såld för 1,3 miljoner. Köpare var
handelsbolaget Administrator, en mäklarfirma som ämnade hyra ut lokalerna. Om de fick
några hyresgäster innan Joffe marketing kom in i bilden 1991 vet jag inte.

7 – Joffe Marketing AB
Joffe Marketing AB köpte Malmbergs före detta fastighet 1991 och byggde upp ett stort centrallager för hushållsmaskiner och köksutrustning under namnet Nordica. Företaget etablerades i Stockholm 1959 av Bertil Joffe. Förutom de egna varumärkena Carmen och Nordica var
man även generalagent för bland andra Tefal och Rowenta i 40 år. Alla produkter de sålde
importerades från andra länder. Innan etableringen i Finnerödja fanns det lager i Stockholm,
Arlanda, Södertälje och Norrköping. De olika lagren skulle nu samlas i ett centrallager i Finnerödja. Finnerödjas läge efter E 20 mitt emellan Stockholm och Göteborg och de låga markkostnaderna var bidragande orsaker till etableringen. Anledningen till att man ville satsa på ett
centrallager var att få en mer rationell hantering och därmed få ner kostnaderna.

År 2002 ändrades namnet till OBH Nordica. Företaget lade ner verksamheten i Finnerödja i
mars 2017.

OBH Nordica. Foto Gunn Sjöstedt.

