Kronkajen
På kronkajen har det funnits många verksamheter under årens lopp och den byggnad som gav
området en speciell karaktär var den stora tegelbyggnaden, fröklängningsanstalten, som
många i den äldre generationen säkert minns. När järnvägen blev klar 1862 byggdes en kaj
mitt för stationshuset. När Kronkajen byggdes är lite oklart men förmodligen kom den till
under 1860-talet. Mer om den första verksamheten där lite längre fram. Den nuvarande
Tivedsvägen kom till i samband med järnvägens tillkomst. Innan dess gick det en smal väg
från Brinken och fram till Kvarnen. Den korsade Skagersholmsån vid dammluckorna ovanför
kvarnen och fortsatte förbi nuvarande Kronkajen och vidare mot Östra Åtorp.
På 1950-talet fanns förutom tegelbyggnaden, ett bostadshus, en dagsverksstuga, ett såghus, en
virkeslada och en kolbrygga på området. Numera finns bara den gamla dagsverksstugan och
virkesladan kvar av de gamla byggnaderna.

Kronkajen

På kartan från 1923 ligger Kronkajen vid området B1. Under ettan i B1 ligger boningshuset
och till höger om det fröklängningsanstalten, snett ovanför ligger såghuset. Den långsmala
byggnaden ovanför nedersta A1 är ett gammalt kolmagasin.

Fröklängningsanstalten
I början på 1900-talet ägde Laxå Bruk det mesta av skogarna runt Finnerödja och vid den här
tiden började man införa ett mer ordnat skogsbruk för att tillväxten skulle ske snabbare. Bland
annat gallrade man skogen. För att få fram nya gran- och tallplantor till utplantering drog man

upp plantor från frön som köptes in från Statens Fröklängningsanstalt i Finnerödja. Det var
Domänverket som byggde fröklängningsanstalten på kronkajen under åren 1905 – 1906. I
folkmun kom det stora tegelhuset att kallas ”Kotthuset”. Vid den här tiden fanns det 45 fröklängningsanstalter runt om i landet varav tre var statligt ägda. En av de statliga var den i
Finnerödja.
Domänverket köpte in mogna kottar från gran och tall som sedan klängdes, det vill säga kottarna torkades så att fröna trillade ut. Troligtvis fanns det ett hus intill Kotthuset där kottarna
förvarades innan klängningen men det försvann före 1930. Själva klängningen skedde på
översta våningen i Kotthuset där kottarna lades i lådor med galler i botten. Lådorna placerades
ovanpå varandra i särskilda ugnar eller torkskåp. Längre ned i huset fanns en ångpanna som
eldades med ved. Ångan leddes upp till torkskåpen på översta våningen. När kottarna värmts
upp tillräckligt ramlade fröna ut och trillade igenom gallren till en bottenplatta där fröna
samlades upp. Fröna gick sedan vidare till en rensningsmaskin innan de hälldes upp i stora
mörkgröna glasdamejeanner. Den förvaringen var till för att fröna inte skulle gro innan de
såldes. Rensning, förvaring och paketering i jutesäckar skedde på de två nedersta våningarna.
Den förste föreståndaren för Fröklängningsanstalten var Johan Carlsson. Under åren 1908 –
1911 bodde Johan med familj i en liten lägenhet på bottenvåningen i Kotthuset. Johan är samme man som 1912 startade Carlssons charkaffär på Skgersholmsvägen. 1911 byggdes ett bostadshus intill kotthuset och då försvann troligtvis den lilla lägenheten. Det finns uppgifter
som säger att verksamheten lades ner 1912 på grund av dålig lönsamhet men 1917 finns det
säkra uppgifter på att verksamheten var igång igen. Under åren 1923 – 1929 var Carl H:son
Stolt föreståndare för fröklängningen och för Kronkajen. Verksamheten lades ner för gott
1932.

Snett till vänster bakom skolan syns Kotthuset, till höger om det ligger såghuset och längst till
höger virkesladan. Till vänster om Kotthuset syns virkesupplag. Kortet från 1956.

Skogsplanterare vid Skagersholms kronopark 1913. Okänd fotograf.

Fröklängningsanstalten som i folkmun kallades ”Kotthuset”. Foto Allan Vörde.

Lådfabrik
När fröklängningen lagts ner hyrdes huset ut till Karl Axelsson och Paul Johansson 1933. De
ämnade starta en lådfabrik och för att komma igång med verksamheten fick de ta ett lån i
Handelsbanken, som hade kontor på Stationsgatan. Herrar Axelsson och Johansson satsade på
två sorters lådor. Dels fisklådor som gick på export till England, dels fruktlådor som gick på
export till Persien (nuvarande Iran). Virket till lådorna sågades till av s.k. propps, som var hel-

barkad massaved i tvåmeters längder. När lådvirket var tillsågat buntades det ihop, innan det
lastades på järnvägsvagnar för vidare transport till någon hamn, ovisst vilken. Man monterade
inte ihop några lådor själva. Läget på Kronkajen var ypperligt för verksamheten eftersom det
fanns ett stickspår från järnvägen fram till kajkanten. När andra världskriget bröt ut 1939 blev
det problem med båttransporterna och fabriken fick till och från problem med avsättningen för
sina lådor. 1940 fick man lägga ner tillverkningen. Firman hade som mest 10 anställda.

Lådfabriken i full verksamhet. I vänster bildkant syns boningshuset.
Foto från Finnerödjaalmanackan år 2000.

Arbetare vid lådfabriken. Stående fr.v. Karl Johan Axelsson, William Gustafson, Paul Johansson. Sittande fr.v. Gösta Andersson, Gillis Dahl, Allan Gustavsson, Åke Johansson, Gunnar
Nordling. Okänd fotograf.

Arbetare vid lådfabriken 1933: Fr.v. Roy Nilsson, William Gustavsson, Karl Johansson, Paul
Johansson, Jonas Johansson, Teddy Nilsson och Allan Gustavsson. Pojken längst fram är
Gustav Axelsson. Okänd fotograf.

Lådfabrikens logotype på ett kuvert.

Tillverkning av gengasbränsle
När lådfabriken lagt ner sin tillverkning fick kotthuset snabbt nya hyresgäster. Det var firma
Johansson & Thörnberg som satsade på gengasbränsle i form av ved och kol under åren 1940
– 1946. Ägarna hette Göran Lojander och Knut Thörnberg och kom från Lidköping. Där hade
de arbetat som lagerarbetare vid sockerfabriken under många år innan de startade sin verksamhet i Finnerödja. Förutom ett vedhuggeri vid kotthuset hade man även kolugnar. De sistnämnda låg efter Skagersholmsvägen intill cementfabriken, gränsande till nuvarande idrottsplatsen. I ett gammalt tidningsurklipp från 1940 kan man läsa att ”Domänverket säljer björkar
till privatpersoner för att användas i kolugnar”. Där står det också att det byggs tre trollebougnar i samhället för gengaskolning. Förmodligen är det dessa på Skagersholmsvägen som
man syftar på. Bredvid kolugnarna låg ett kolmagasin som brann upp midsommardagen 1942.
200 hl kol och krossmaskiner förstördes vid branden. Eftersom inget var försäkrat blev det en
kännbar förlust för ägarna. Trolig orsak till branden var att glöd kommit med det kol som
hade lagts in några dagar tidigare. I mars 1945 råkade en av ägarna ut för en olyckshändelse

på kronkajen. Han råkade slinta och ena armen for ut och träffade sågklingan så att tre fingrar
klipptes av. Efter andra världskrigets slut 1945 minskade efterfrågan på gengasbränsle och
verksamheten upphörde 1946.

Fr.v. Göran Lojander (Johansson) ägare, Einar i Åna, Åke Johansson i Trehörningsängen,
okänd, Knut Thörnberg ägare framför en av kolugnarna. Okänd fotograf.

Kolugnarna med kolhuset i bakgrunden. Okänd fotograf.

Jordgubbsodlarföreningen
Under åren 1948 – 1951 höll Finnerödja Jordgubbsodlarförening till i Kotthuset. Föreningen
bildades i december 1946 och första säsongen fick man låna ett rum hos Anders Bjering i
Gatan där föreningen kunde ha sitt kontor. Året därpå fick man hyra Kotthuset på Kronkajen
av Domänverket. Martin Persson anställdes som försäljningschef och han hade bråda dagar
under jordgubbssäsongen. Han hade ansvar för att föreningens sju lastbilar kom ut till alla
odlare men han skulle också vara med och ta emot lastbilar och privatbilar som kom från
andra upptagningsområden. En annan uppgift för Persson var att meddela SJ hur många extra
lok och godsvagnar som behövdes för de dagliga jordgubbstransporterna till olika delar av
landet. Den brådaste tiden var eftermiddagar och kvällar. Då skulle de åtta anställda lasta de
nyplockade bären på järnvägsvagnar och långtradare. Det hände att det kom lastbilar även
nattetid för att lasta och lossa och då gällde det att det fanns personal på plats. För att personalen skulle få chans till lite sömn mellan arbetspassen hade man ställt in två tältsängar på
kontoret i Kotthuset.
På förmiddagarna var tempot lite lugnare och då hann man med reparationer av lådor och annat som behövde ses över eller också ägnade man sig åt pulpning. En del firmor ville ha de
jordgubbar som inte klassades som prima levererade i tunnor där bären varvades med borsyrat
natrium. Det var det som kallades pulpning. Ett av de första åren använde man sig även av en
annan metod, man hällde saltsyra över jordgubbarna. Jo, du läste alldeles rätt, det var saltsyra.
Bären blev helt vita av den behandlingen men återfick den röda färgen vid kokning till saft
eller sylt. Saltsyran höll bären färska längre än borsyrat natrium men frågan är hur hälsosamt
det var. Metoden användes bara något år.

Rastkojor
Det är oklart om det fanns någon verksamhet i huset de närmsta åren efter det att jordgubbsodlarföreningen flyttat ut. I slutet på 1950-talet och en bit in på 60-talet var det i alla fall verksamhet där då snickaren Nils Karlsson använde lokalen till verkstad. Han tillverkade rastkojor
åt Domänverket. Kojorna användes av skogsarbetare som arbetade åt Domänverket. De första
kojorna hade enkla masonitväggar men efter hand byggde Nils kojor med dubbla väggar och
med isolering emellan. Värmekällan i kojorna var en vedkamin kallad Ugglekamin eftersom
draget liknade uggleögon. Nils bodde i bostadshuset intill.

Kolhus - kolbryggor
1873 byggde ägarna till Skagersholm ett stort kolhus intill järnvägen, där man lagrade kol från
traktens kolmilor. Den långsmala byggnaden syns på kartan på första sidan alldeles ovanför
det nedersta A1. Det har funnits ytterligare två kolhus där som sannolikt ägdes av Laxå Bruk
respektive Domänverket. I arrendekontrakten för Domänverket och Laxå Bruk fanns det inskrivet att arrendatorn skulle kola ett visst antal milor varje år. Detta kol kördes sedan till
kolhusen i Finnerödja. Intill kolhusen fanns det en liten stuga avsedd för kolmottagaren. 1914
och några år framåt var Knut Forsell, som ägde läskedrycksfabriken på Tivedsvägen, anställd
som kolmottagare. I en av hans kassaböcker finns noterat att han tjänade 50 kronor i februari
1914 på det arbetet.
I slutet på 1930-talet fanns inte kolhusen kvar däremot låg det två kolbryggor på kronkajen
intill stickspåret. Min morbror Sune Andersson berättade för mig att han som ung i slutet på

1930-talet fick köra kol, med häst och kolryss, från kolmilorna i skogarna runt Vällervattnet
till Kronkajen. Det var inte alltid som hästen var samarbetsvillig, när han skulle uppför kolbryggan, utan det kunde ta en bra stund innan hästen behagade gå upp. Ibland krävdes det att
någon annan tog över tömmarna för att få upp hästen. Väl uppe tömdes kolen ner i en godsvagn. De här bryggorna revs på 40-talet men en ny byggdes lite längre bort efter kajen. Den
nya kolbryggan ägdes av Domänverket. Den var hästskoformad och så snäv att lastbilar hade
svårt att komma runt. Bryggan var förmodligen byggd enbart för hästar. Ingen hade väl tänkt
på att utvecklingen gick framåt och att bilar tog över hästens arbete i allt högre grad. Kolbryggan revs i slutet på 1950-talet.

Bröderna Holger och Åke Andersson i kolryssen som de fraktade kol med från Vällervattnet
till Finnerödja. De var bröder till Sune som nämns i texten på föregående sida. Okänd fotograf.

Så här kunde det se ut när hästen drog upp kolryssen uppför en kolbrygga.
Teckning av Hermansson

På andra sidan järnvägen intill järnvägsövergången fanns också kolbryggor som låg intill två
stickspår. Marken ägdes till en början av P.R. Sjöstedt i Mobäcken som hyrde ut marken för
50 kronor per år under åren 1875 – 1892. Efter det övertog AB Bofors i Karlskoga marken.
Kolet som lastades om vid dessa bryggor skulle sannolikt till Skagersholm. Bryggorna försvann före 1920.
I början på 1930-talet började man använda kronkajen till fotbollsplan och kolbryggorna blev
de första fotbollsmålen. Det var inte helt problemfritt att spela boll där eftersom timmer kunde
ligga uppstaplat på kajen till långt inpå sommaren. Det hände också att de som arbetade på kajen körde bort de spelsugna pojkarna. När seriespelet kom igång på allvar i mitten på 1930talet fick Finnerödja IF tillstånd att spela sina hemmamatcher på kronkajen. 1939 fick FIF en
egen idrottsplats.

En gammal kolryss fylld med kol. Foto Gunn Sjöstedt.

Kronsågen
Det var Domänverket som ägde området som gick under namnet kronkajen. Troligtvis anlades
kajen redan på 1860-talet något eller några år efter det att järnvägen hade byggts. Domänverket körde timmer från sina skogar till kajen där det lastades på järnvägsvagnar. När hästekipagen kom från Ånahållet tog de en genväg genom skogen för att slippa köra uppför den
branta Stötebacken vid nuvarande Tivedsvägen 20. Den lilla körvägen gick in vid Alvik, förbi
där transformatorstationen numera ligger, passerade sedan mellan övre och nedre toffelfabriken och kom ut mitt för kronkajen. Så sent som på 1970-talet kunde man se att just den stigen
var större än de andra i området och man kunde fortfarande ana hjulspåren efter timmerlassen.
Under åren 1923 – 1929 var Carl H:son Stolt föreståndare för lastkajen.
I början på 1920-talet startade Domänverket en liten klingsåg intill kotthuset. Där sågades
slipers av timmer från den egna skogen. Det var slipers både till smal- och bredspårig järnväg
och det såldes till SJ. Ingvar Persson har berättat för mig att han började på sågen som 15åring 1951. Hans första arbetsuppgifter var att barka slipers och rulla fram timmer till sågen.
Han var för ung för att stå vid sågklingan. Ingvar slutade 1955 och under hans tid var det som
mest fem man som arbetade samtidigt. På kronsågen sågade man även till bräder. De lades på
tork i brädgården. För att på ett smidigt sätt kunna förflytta bräderna inom området lade man
ut räls mellan brädstaplarna och på rälsen rullade man en vagn på vilken bräderna lastades.
Även privatpersoner kunde få sitt virke tillsågat vid Kronsågen. På 1930-talet byggdes en
virkeslada där man förvarade det torra virket tills det var dags för försäljning. Claes-Göran
Ljunggren har berättat att han sågade järnvägsslipers vid Kronsågen säsongerna 1962-63.
Hans chefer var Thure Lange och Thure Edvardsson. ”Man behövde inte gå på gym efter
arbetsdagen” sa Claes-Göran. Det mesta arbetet skedde med handkraft.

Gruvstöttor, så kallade pitprops, ligger på kronkajen färdiga att lastas på järnvägsvagnar.
De exporterades förmodligen till England. Huset är ett vattentorn där ångloken kunde fylla
på vatten. Huset försvann förmodligen när järnvägen blev elektrifierad 1926. Vykort från 1920talet.

I ett tidningsurklipp från 1946 kan man läsa att Domänstyrelsen funderade på att bygga ut
såghuset med ett hyvelhus och dessutom bygga ytterligare några mindre lagerlokaler, vilket
också gjordes. När husen mitt emot Kronkajen, Yxhult, Såghult och kronjägarbostället, byggdes tog man virket från sågen. Arbetsstyrkan har varierat under årens lopp men det har inte
varit någon stor arbetsplats. Sågverket lades ner på 1960-talet.

Kronsågen och kotthuset sedda från järnvägen. Okänd fotograf.

Greta Persson med hund framför kotthuset med sågen i bakgrunden. Okänd fotograf.

Från vänster boningshuset, kotthuset och sågen. Okänd fotograf.

Arbetare vid sågen fr.v. Lekman, Arne Andersson, Axelsson och Oskar Gustavsson.
Okänd fotograf.

Arbetare vid sågen. Okänd fotograf.

Gustav Axelsson, som bodde på området, och Olle Almqvist vistades gärna i den spännande
miljön. I bakgrunden några av virkesladorna. Fotot från början på 1930-talet. Okänd fotograf.

Bostadshuset på Kronkajen
Bostadshuset intill kotthuset byggdes förmodligen 1911 och var avsett för den som ansvarade
för fröklängningsanstalten. Den förste som flyttade in var maskinist August Manfred Johansson med hustrun Selma och deras tre barn. Två år senare flyttade arbetaren Axel Andersson
med hustrun Hilma och sonen Tage dit. Båda familjerna flyttade därifrån 1915. Den sista hyresgästen Nils Karlsson flyttade från huset under andra halvan av 1960-talet. Huset var då i
mycket dåligt skick. Nils köpte och rev huset. Virket använde han till att bygga ett nytt hus på
Skagersholmsvägen.

Omkring 1930 bodde Gustav Axelsson och hans föräldrar i huset intill fröklängningsanstalten. På bilden syns Gustav på cykel och i bakgrunden hans mor Augusta. Okänd fotograf.

Dagsverksstugan
En liten bit från kotthuset låg ett litet rött hus som kallades dagsverksstugan. Den användes
både som rast- och övernattningsstuga för de som arbetade på området. Där bodde periodvis
också skogspraktikanter som kom från olika delar av landet. De gick utbildningar som hade
med skogsbruk att göra och kom till Finnerödja för att göra sin praktik i Domänverkets skogar. Under 1970-talet hyrde en döv man dagsverksstugan och hade den som snickarverkstad.
Han tillverkade bland annat svepaskar och stånkor som han sålde. Senare flyttade sportfiskeklubben in i huset och hade det som klubbstuga under några år. Som tidigare nämnts så bodde
Johan Carlsson i kotthuset från 1908 och några år framåt. Han lär ha haft en liten affär i dagsverksstugan under de åren. På kajen har även funnits en liten bod från vilken man sköt rävar.
Boden flyttades på 1930-talet till Lindblads tomt på Skagersholmsvägen 36.

Den gamla dagsverksstugan på kronkajen. Okänd fotograf.

Dagsverksstugan fotad 2012. Foto Gunn Sjöstedt.

Slut på en epok
De flesta byggnaderna på Kronkajen blev alltmer förfallna och till slut fick brandkåren i uppdrag att elda upp Kotthuset och sågen i slutet på 1960-talet. Boningshuset revs och den siste
hyresgästen fick ta reda på virket som han använde till ett nytt hus på annan plats i samhället.

Kotthuset och sågen i vinterskrud. Foto Erik Sjöström.

Såghuset blev med tiden alltmer förfallet. Okänd fotograf.

Brandkåren eldar upp Kronsågen i slutet på 1960-talet. Okänd fotograf.

Endast murarna på kotthuset står kvar efter det att brandkåren tänt på. Okänd fotograf.

Barkningsstation
När sågverket lagts ner kom ett nytt företag till kronkajen. På försommaren 1965 startade AB
Trävaruprodukter i Åtorp en barkningsstation på området. Företaget hyrde ett ca 5 ha stort
område av kommunen, som nu var ägare till kronkajen. Vid starten påpekade ägaren Allan
Karlsson för de styrande i kommunen att kajen var i dåligt skick och behövde repareras. Eftersom det barkade timret skulle lastas på järnvägsvagnar skulle det bli stora påfrestningar på
kajkanten. Fullmäktige beslutade, efter att ha pratat med berörda parter, att kommunen skulle
stå för en tredjedel av kostnaden, SJ för en tredjedel och Allan Karlsson för den resterande
tredjedelen.

Barkningsstation 1965. Okänd fotograf.
Hela barkningsanläggningen kostade företaget 250 000 kr och sysselsatte till en början 8 – 10
man som arbetade i tvåskift, periodvis även lördagar och söndagar. Barkningsmaskinen var
byggd på ett lastbilsflak och kallades populärt för ”Karlskronakryssare”. Den betjänades av
tre man och hade kostat 120 000 kr i inköp. Den hade en kapacitet på ca 400 kbm massaved
per dygn och barkade stockar i grovlekar upp till 12 tum. Stockar grövre än 12 tum fick barkas på gammalt hederligt sätt för hand. Ägaren räknade med att kunna skicka iväg 1000 järnvägsvagnar per år lastade med 50 000 kbm barkad massaved. Den stora maskinen stod en bit
från kajkanten men med hjälp av en truck gick det lätt att lasta godsvagnarna. Allt gick på
export till massafabriker i Norge och Danmark. Massaveden bestod i huvudsak av gran och
björk och hämtades till största delen från Örebro län. Spillet från maskinen, barken, kunde
man inte hitta någon lämplig användning för utan en del av den tippades i den närbelägna

Kvarndammen till Finnerödjabornas förtret. Barknigsstationen ställde till med stora problem
för de boende på andra sidan järnvägen. Det rök damm och skräp från verksamheten och
bullret var klart störande speciellt som anläggningen tidvis var igång både sena kvällar och
helger. 1975 var tålamodet slut hos grannarna. Det anordnades ett möte tillsammans med
ägaren Allan Carlsson och en representant från kommunen för att reda ut problemen. I efterhand gick meningarna isär om vad som sagts på mötet. Allan Carlsson ville inte kännas vid att
det förekommit protester mot verksamheten. Hans version var att han meddelat att barkningen
inte var lönsam längre utan skulle upphöra. När verksamheten lades ner 1976 låg ett stort
barkberg kvar på kajen. Länsstyrelsens naturvårdssektion kopplades in och Allan Carlsson
ombads att forsla bort barken senast 31 december 1977 vilket inte skedde.

Det barkade timret lastas på järnvägsvagnar med hjälp av en truck 1965. Okänd fotograf.

Trucken i arbete på kronkajen. Okänd fotograf.

Lars-Erik Johansson arbetade vid barkstationen. Bilden från 1975. Okänd fotograf.
Ortsborna var oroliga för att vattenkvaliten i Kvarndammen skulle försämras av barken som
låg där. I början på 1980-talet kopplades Naturvårdssektionen åter in och Länsstyrelsen beslöt
att ta vattenprover i dammen. När Allan Carlsson kontaktades kunde han inte förstå oron. Han
ansåg inte att barken kunde ställa till någon skada i dammen och sa dessutom att det aldrig
kommit ut några föroreningar från anläggningen. Han ansåg att det var soptippen, som låg någon kilometer därifrån, som var skuld till eventuella föroreningar. Allan Carlsson lovade dock
att ta bort den stora barkhögen, som fortfarande låg kvar på kajen fem år efter att verksamheten upphört. I ett av hälsovårdsnämndens protokoll kallas barkningsstationen för miljöfarlig
verksamhet.

Barkningsstationen innan nedläggningen 1976. Okänd fotograf.

Bark som tippats i Kvarndammen. Okänd fotograf.

Fredbergs snickerifabrik

Fredbergs snickerifabrik i bakgrunden. Det röda huset till vänster är dagsverksstugan.
Foto Arne Sjöstedt 1972.

Manfred Fredberg startade sitt företag Fredbergs snickeri i början på 1900-talet. Företaget låg
i hörnet Tivedsvägen-Hantverksgatan och tillverkade till en början mest möbler och kistor. Så
småningom blev det butiksinredningar och senare bankinredningar. När Manfred Fredberg
avled 1953 tog barnen Sigurd, Yngve och Alcy över företaget. Under 1960-talet anställdes
Hans Svensson och det var han som drev på att företaget skulle bygga nytt för att kunna utvidga verksamheten, som gick mycket bra. Den sista arbetsdagen i den gamla fabriken gjordes
den 2 juli 1971.
När de flesta av byggnaderna på Kronkajen eldades upp i slutet på 1960-talet frigjordes mark
som kunde användas till industrifastigheter. Fredbergs kontaktade kommunen som åtog sig att
bygga den nya fabriken och sedan hyra ut den till ägarna Sigurd och Yngve Fredberg och
Hans Svensson. Sommaren 1971 kunde Fredbergs flytta in i den nybyggda fabriken med
adress Kronvägen 5. Nu fick man hela verksamheten i ett plan och på ett logistiskt rätt sätt.
Arbetet var indelat i olika arbetsstationer. Till den första kom beställningarna in och där gjordes arbetsritningar och kapnotor. Vid nästa station plockades virket fram och sågades till.
Nästa moment var att lägga på faner och att limma. Därefter gjordes sluttillverkningen av det
beställda. Processen fortsatte med ytbehandlingen. Sista anhalten i den långa kedjan var emballering och utlastning. Till en början hade Fredbergs egen lastbil som körde ut det beställda
till kunden. Så småningom hyrde man in en åkare som skötte transporterna.

Innan flytten till den nya adressen hade Alcy Fredberg dragit sig ur ägarskapet. Hans Svensson hade i stället gått in som delägare tillsammans med bröderna Sigurd och Yngve Fredberg.
I mitten på 1970-talet drog sig bröderna tillbaka med ålderns rätt och nya ägare blev Ingemar
Fredberg och Lars Bygdén tillsammans med Hans Svensson. Ingemar, son till Yngve, började
på företaget 1973 och blev därmed den tredje generationen ”Fredbergare” i företaget.
Fredbergs fick allt fler prestigefyllda uppdrag. I mitten på 1970-talet bestämde sig Benny
Andersson, Björn Ulveus och Stickan Andersson för att bygga en egen musikstudio, den berömda Polarstudion. Studion byggdes i Sportpalatset på Sankt Eriksgatan i Stockholm och
Fredbergs fick uppdraget att göra inredningen. I studion har många berömdheter spelat in sina
skivor. Förutom ABBA så har bland andra Rolling Stones, Backstreet Boys, Celine Dion och
Roxette gjort inspelningar där.
I mitten på 1970-talet var orderingången lite sämre under ett par år. Då åtog man sig tillverkning av trädgårdsmöbler åt ett företag i Hasselfors. Från Hasselfors kom det färdigsågade
delar i tryckimpregnerat trä som sedan spikades ihop till färdiga möbler. Under 1970-talet
skedde en generationsväxling bland arbetarna. De gamla trotjänarna började gå i pension och
yngre medarbetare kom in i produktionen. 1981 var medelåldern 30 – 35 år på de drygt 20
anställda. Den som skilde ut sig från mängden var Karl-Erik Eriksson som arbetat som
ytbehandlare i 40 år på företaget. Den 1 mars 1981 köpte ägarna till Fredbergs fastigheten av
kommunen. Verksamheten växte efterhand och sommaren 1981 var det dags för en utbyggnad
på 770 kvm, en investering på 1½ miljon kronor. De anställda fick vara med i planeringen.
När utbyggnaden var klar hade man en total fabriksyta på 2 300 kvm. Den nya delen innehöll
virkesuttag, fanering, såg samt en ny automatisk anläggning för framplockning av spånskivor
och laminatskivor. Vid flytten 10 år tidigare hade omsättningen legat på ca 1 miljon kronor
per år. 1981 räknade man med en omsättning på 7,5 miljoner varav 2 miljoner på exportsidan.

1979 ägdes Fredbergs snickeriföretag av Ingemar Fredberg, Lars Bygdén och Hans Svensson. Okänd fotograf.

I början på 1980-talet fick Fredbergs ett par stora uppdrag från arabvärlden. Det ena gällde
Kuwait Bank City där alla chefsrum inreddes av företaget. Det andra var ett stort lyxhotell i
Irans huvudstad Bagdad som byggdes till ett OPEC-möte. Fredbergs fick göra de exklusiva
inredningarna till receptionen och restaurangerna. Det var ett mycket ovanligt och kvalificerat
uppdrag där man arbetade med valnötsrotfaner och mässingsinläggningar bland annat. Till en
fönsterliknande inredningsdetalj skulle det göras en flerfärgad mosaik av små trekantiga
glasbitar. Varje glasbit skulle infattas med små trälister av valnöt. Den som fick ta sig an det
uppdraget var Sigurd Fredberg. Han var mycket skicklig när det gällde komplicerade och
tålamodsprövande arbeten. När det var dags att montera inredningarna fick flera anställda från
fabriken åka ner till Bagdad och utföra det grannlaga arbetet. Ett annat arbete som Sigurd tog
sig an var ett skrivbord med böjda sidor som en schejk från Kuwait hade beställt.

Ett skrivbord som Sigurd Fredberg gjort till en schejk i Kuwait. Okänd fotograf.
Hösten 1983 fick Fredbergs ett uppdrag från en norsk firma som gällde tillverkning av inredningar till kryssningsfartygen Vistafjord och Sagafjords lyxhytter. När det gällde Vistafjord
fick företaget även montera inredningen på plats. Fartyget låg vid kaj på Malta så det blev
flera veckors arbete på Medelhavsön för några av de anställda. 1984 drog sig Ingemar Fredberg ur företaget och några år senare även Hans Svensson. Lars Bygdén blev ensam ägare de
sista åren. Fredbergs snickeriföretag har alltid haft ett gott rykte och verkligen satt Finnerödja
på kartan. En som kände till företaget var Örebro läns dåvarande landshövding Sigvard
Marjasin. I augusti 1993 tog han med sig Sveriges övriga landshövdingar till Finnerödja för
att visa upp ett företag med en unik produktion som också höll en hög kvalitet.
Under 1990-talet hade företaget några svåra år på grund av bankkrisen. Beställningarna från
bankerna, som utgjort basen i företaget under flera decennier, upphörde nästan helt när bankerna fick problem. I början på 1998 gjordes den sista arbetsdagen och Finnerödjaföretaget,
som funnits i drygt 90 år, skickade iväg sin sista inredning. Efter nedläggningen tog kommunen över fastigheten.

Fredbergs sedermera Gordons fabrik. Foto Gunn Sjöstedt.

Gordons
År 1999 tog det Stockholmsbaserade företaget Gordons över verksamheten i Fredbergs lokaler. Fredbergs hade tidigare levererat butiksinredningar till Gordons som nu såg ett gyllene
tillfälle att själva ta över tillverkningen. Det var ingen tillverkning på löpande band utan allt
skedde hantverksmässigt och personalomsättningen var liten. Vid övertagandet 1999 hade
Gordons en omsättning på 10 miljoner och sex år senare var omsättningen 60 miljoner. Sannerligen raskt marscherat.
Från början hyrde företaget lokalerna av Laxå kommun men 2003 ville kommunen sälja och
erbjöd Gordons att köpa fastigheten. Gordons lade ett bud men samtidigt fick kommunen ett
högre bud från en fastighetsförvaltare i Örebro och kommunen valde att ta det högre budet.
Det blev ett rejält bakslag för Gordons eftersom man behövde bygga ut. Hösten 2003 köpte
Gordons en fabrik i Kristinehamn och förlade en del av tillverkningen dit. Så småningom
behövde man ytterligare lokalyta och letade efter lämpliga lokaler både i och utanför Laxå
kommun och till slut hittade man vad man sökte i Skagersvik. Vid årsskiftet 2006/2007
flyttade företaget från Finnerödja och de ca 20 anställda erbjöds arbete i den nya fabriken.
Trots att Gordons var fast i ett hyreskontrakt fram till 2013 och var tvungna att betala hyra för
en tom lokal ansåg man ändå att det skulle bli billigare att flytta, eftersom man även flyttade
verksamheten i Kristinehamn till Skagersvik. När Gordons hyreskontrakt löpte ut 2013 köpte
Anders Gruffman fastigheten.

Sten Andersson arbetade på Gordons. Okänd fotograf.

Dagsverksstugan med Gordons fabrik i bakgrunden 2012. Foto Gunn Sjöstedt.

Kronsågens gamla virkesförråd blev ombyggt på 1970-talet. Foto Gunn Sjöstedt.

Kronkajen år 2012

År 2012 ligger den gamla kronkajen i stort sett öde. Foto Gunn Sjöstedt.

Stickspåret som gick intill kajkanten är numera borttaget. Foto Gunn Sjöstedt.

