Finnerödja toffelfabrik
Förr var det vanligt att man satt hemma och täljde till sina egna träskor eller också vände man
sig till någon toffelmakare som fanns ute i byarna. Två personer som var kända i Finnerödjatrakten för att göra bra träskor var August och Viktor Post. Ett vanligt pris för ett par träskor i
början på 1900-talet var 1 kr. Toffelmakaryrket verkade vara hälsosamt för många utövare
blev både 80 och 90 år och de arbetade in i det sista. Verktyg som användes vid sekelskiftet
var såg, yxa och bandkniv.

Bandkniv
I början på 1900-talet startade den första toffelfabriken i Finnerödja. De som i första hand satt
Finnerödja på kartan när det gäller trätoffeltillverkning är familjen Eriksson. Först i raden var
Olof Eriksson och hans bror Aron. I slutet på 1940-talet tog Arons son Paul över och de sista
toffelmakarna blev Pauls söner Tord och Per-Olof. Från början gjordes träskon helt i trä men
Olof och Aron övergick snart till att bara göra bottnarna i trä och sedan spika på en överdel i
läder. Detta var de först i landet med att göra. En bit in på 1900-talet var den hela träskon ett
minne blott.

Olof Eriksson
Olof Eriksson föddes den 5 juni 1877 i Korterud utanför Finnerödja, men redan året därpå
flyttade familjen till Wattenberg i Södra Råda. Olof åkte över till Amerika år 1900 för att söka
lyckan där men återvände två år senare till Södra Råda där han gifte sig med Hulda Augustdotter 1904. Den 1 juni året därpå flyttade Olof med fru och nyfödde sonen Mauritz till Finnerödja och Östra Åtorp. Där hyrde familjen rum och kök av mina farföräldrar Per och Laura
Sjöstedt för 60 kr per år. Olofs ambition var att starta en toffelfabrik och i juli 1906 godkändes köpeavtalet mellan Olof Eriksson och Domänstyrelsen gällande Skagersholmstomten
9 (nuvarande Tivedsvägen 19). Det är troligt att Olof fick tillgång till tomten redan 1905 och
då började bygga den övre toffelfabriken. Han fick betala 431 kr för den 2000 kvm stora
tomten. När fabriken var färdig byggde han även ett bostadshus med två lägenheter på samma
tomt. 1909 var huset inflyttningsklart och familjen kunde flytta från grannhuset Östra Åtorp.
En av de först anställda vid fabriken var Johan August Augustsson, även han från Södra Råda.
Det är troligt att de gjorde träskor helt i trä den första tiden men ganska snart övergick de till
att göra bara bottnarna i trä och sedan spika på ovanläder. Grannen Per Sjöstedt arbetade periodvis hos Olof och i en av Pers kassaböcker kan man läsa att förtjänsten för ett par bottnar
var 4½ öre. Den 30 april 1908 står det att Per tillverkat 1604 par bottnar och på det tjänat 72
kr 18 öre. Det framgår inte om han tillverkat så många par på en månad eller om det var under

flera månader. Allt arbete i fabriken fick göras för hand eftersom det inte fanns någon elektricitet och ingen vattenkraft som kunde driva en turbin. Vattenkraft fanns det däremot tillgång
till hos familjen Sjöstedt. Ån mellan Åbydammen och Kvarndammen rann genom deras mark
och just där fanns det också ett litet vattenfall. I april 1910 fick Olof köpa 746 kvm mark intill
ån, inklusive vattenfallet, för 1000 kr av Per Sjöstedt. När det gällde vattenfallet fanns det flera restriktioner inskrivna i kontraktet, bland annat hur vattennivåerna skulle regleras. Sjöstedt
hade satt upp järndubbar intill fallet som visade var övre gränsen för vattennivån fick gå. Steg
vattnet över markeringarna skulle dammluckorna öppnas. I en av Per Sjöstedts dagböcker kan
man läsa att han och Olof anlade en väg ner till den blivande fabriken sommaren 1910. Den
första maskinen som installerades i den nya fabriken var en bandsåg och den kom att underlätta arbetet för de som arbetade där.

Olof Eriksson

Vattenberg i Södra Råda dit Olof flyttade som ettåring och där Aron är född.
Okänd fotograf.

Olof med hustrun Hulda och sonen Mauritz inspekterar det pågående bostadsbygget 1907.
Okänd fotograf.

Bostadshuset i förgrunden. Till vänster Forsells hus och till höger skymtar den övre toffelfabriken. Okänd fotograf.

Köpekontrakt mellan Per och Laura Sjöstedt och Olof och Hulda Eriksson. Lägg märke till
att även fruarna fick stå med på köpehandlingen. Köpekontraktet fortsätter på de två följande
sidorna.

Slut på köpekontraktet.

Den nybyggda nedre toffelfabriken med Olof Eriksson längst till höger. Under utbyggnaden
till höger hade man anlagt en kanal och i den satt en turbin som drev maskinerna. Okänd
fotograf.

På kortet från 1965 kan man se rester av den gamla kanalen under huset. Dammluckorna är
borttagna. Okänd fotograf.

Olof Eriksson i den nedre fabriken. Okänd fotograf.

Fram- och baksidan på priskuranten (prislistan) från 1915.

Prislista från 1915.

Olof och hans medarbetare sålde både bottnar och helt färdiga trätofflor. En del trätofflor sålde man själva, andra såldes av affärer i trakten och en del skickades på järnväg till uppköpare
längre bort. I priskuranten ovan kan man se att det fanns några olika modeller att välja på liksom många olika storlekar.

Olof Eriksson med hustrun Hulda, sonen Mauritz och dottern Ruth utanför deras hus omkring
1915. Okänd fotograf.

1917 sålde Olof Eriksson toffelfabriken till kamrer Erik Johan Jerlström, Laxå och familjen
flyttade tillbaka till Södra Råda. Där fortsatte Olof med toffeltillverkning i liten skala. Han
och systern Anna höll till i Lillstugan på gården. Anna satt i rummet ut mot vägen och stickade tröjor på en stickmaskin och Olof satt i rummet mot baksidan och spikade trätofflor.

Ett par av Olof Erikssons egentillverkade trätofflor och hans stämpel.

Lillstugan i Södra Råda. Okänd fotograf.

Nya ägare
Nu följde drygt 30 år med ganska många ägarbyten. Jerlströms bana som toffelmakare blev
kortvarig. Redan 1918 sålde han företaget till Carl Carlsson och Gustav Persson. Den 24 mars
1919 upptäckte familjen Sjöstedt att det brann i den nedre fabriken. Huset gick inte att rädda
men fabriken byggs upp igen. Någon dag innan branden bröt ut hade Laura Sjöstedt fått hänga
upp ett fårskinn på tork inne i fabriken och det blev nu lågornas rov. Hon berättade en gång
för min far Arne Sjöstedt, som var 1½ år vid brandtillfället, att han hade varit otröstlig i flera
dagar efter branden. Han saknade det uppbrunna fårskinnet som han brukade sova på.
Efter ett par år drar sig Carl Carlsson ur firman och Gustav Persson är troligen ensam ägare
under åren 1920 – 1925. Fabriken såldes på nytt och nya ägare blev Gustav Karlsson från
Västergården och Benjamin Gustafsson från Anderstorp. Parallellt med toffelmakeriet drev
Benjamin Gustavsson lanthandel och slakteri i Anderstorp. 1932 drabbas den nedre fabriken
återigen av en brand. När Laura Sjöstedt gick ut på kvällen för att se till sina djur såg hon
eldslågor slå ut från fabriksbyggnaden. Hon sprang uppför backen och larmade ägaren som
såg till att elden blev släckt. Det är ovisst om fabriken brann ner helt eller om det gick att rädda en del.
År 1933 avled Benjamin Gustafsson och hans andel övertogs av Jan Olofsson, Nils Andersson, Ivar Andersson och Carl Eriksson. Jan Olofsson var kusin med Olof och Aron Eriksson
så man kan säga att toffelfabriken kom tillbaka till släkten. De tre sistnämnda stannade i firman till 1939 då de överlät sina andelar till Jan Olofsson. Under åren 1939 – 1943 var det
Gustav Karlsson och Jan Olofsson som ägde och drev fabriken. När Gustav Karlsson med ålderns rätt, han var drygt 80 år, drog sig tillbaka 1943 sålde han sin andel till Oskar Berg från
Nysund för 12 000 kr. Jan Olofsson fick åter en ny kompanjon och han och Oskar Berg ägde
fabriken fram till oktober 1946 då Gullbergs skofabrik i Mosås köpte den. Både Olofsson och
Berg stannade kvar i företaget efter försäljningen. Fabriken sysselsatte vid den här tiden sex

man. Den 28 november 1946 utbröt en eldsvåda i torken intill nedre fabriken. Det hade skett
en överhettning i själva torkdelen och elden spred sig genom en spricka i betongväggen. Sågspån och kasserade bottnar som låg i ett utrymme ovanpå själva torken tog eld. Överdelen på
torken, som var i trä, förstördes helt av branden. Det var aldrig någon fara för fabriksbyggnaden några meter bort eftersom det var vindstilla, men om det hade blåst hade det kunnat gå
riktigt illa. Telefonisten som tog emot larmet visste inte till vem hon skulle koppla samtalet så
utryckningen försenades. Finnerödja fick egen brandkår 1942.

Nathanael Widegren, två okända, Oskar Svärd och Anton Hagberg framför den övre fabriken
1922. På bilden kan man se att det inte finns någon källare under huset och att det finns en
dörr bakom männen. Det skulle det bli ändring på under 1940-talet. Okänd fotograf.
På 1940-talet gjorde man två typer av trätofflor dels det man kallade ladugårdstofflor, dels
strandskor. Det var herrtofflorna som gick under benämningen ladugårdstofflor. Bottnarna var
av björk, ovanlädret var svart och de hade en bakkappa. Man använde björk i bottnarna eftersom det träslaget var mer slitstarkt men i gengäld blev de tyngre och lite klumpigare. Damtofflorna kallades av någon anledning strandskor. Bottnarna var av al, som är betydligt lättare
än björk. Ovanlädret fanns i många olika färger och var dessutom fodrade med tyg. Utsidan
på bottnen var lackad. Strandskorna saknade bakkappa till skillnad mot herrtofflorna.
Hilding Karlsson började som 13-årimg på toffelfabriken 1946 och stannade där drygt ett år.
Han har berättat för mig att han fick göra allt det som de andra inte hade tid med och det var
många gånger ett mycket tungt arbete för en 13-åring. En arbetsuppgift var att hämta de torra
bottnarna från torken vid nedre fabriken. Han fick lasta bottnarna på en gammal kärra med
stora trähjul och dra den upp till den övre fabriken, en sträcka på ca 250 meter. Det var uppför
hela vägen och mot slutet blev backen allt brantare och dessutom var kärran tung och svårmanövrerad. Hilding fick också packa strandskor i kartonger, ett par i varje. Kartongerna märktes
med färg och storlek. De små skokartongerna packades sedan i stora otympliga kartonger som
han ställde på den gamla träkärran. Kärran fick han sedan dra ner till godsmagasinet vid järn-

vägsstationen. Det var nerför hela vägen till järnvägen och sista biten var det som brantast.
Ville det sig illa kunde bommarna vara nerfällda och då var det inte lätt att få stopp på det
tunga lasset eftersom kärran saknade bromsar.
En annan uppgift var att packa träbottnarna i stora trälårar som sedan skickades till köparna.
Hilding berättar vidare att han fick limma sidorna på strandskorna innan han lackade dem.
Anledningen till att man först strök på lim var att limmet täppte till porerna i träet. På så sätt
behövde man bara lacka en gång vilket gjorde det hela billigare. Hilding fick själv koka limmet han skulle använda. Vid nedre verkstan fick Hilding hjälpa till när al- och björkstockar
skulle kapas i lämpliga längder beroende på vilken storlek på bottnarna som skulle tillverkas
den dagen. Han fick också elda i torken och fylla på med bottnar som skulle torkas där. Jag
undrar vad hälsovårdsnämnden skulle sagt idag om en 13-åring hade kokat lim, lackat, lastat
tunga lådor och dragit en tung otymplig kärra.

Från vänster okänd man, Oskar Svärd, okänd man och Nathanael Widegren. Kortet är från
1920-talet. Kärran på fotot är den samma som användes av Hilding Karlsson i slutet på
1940-talet. Okänd fotograf.

Hilding berättade också för mig hur arbetet i stort gick till vid den här tiden. I den nedre
fabriken, där man gjorde själva bottnarna, drevs maskinerna med hjälp av axlar och remmar
som var anslutna till en turbin. När bandsågen kördes skakade hela verkstan. Sommartid torkades bottnarna utomhus hängandes på söderväggen, övriga tider på året användes torken. I
den övre fabriken putsades bottnarna och ovanlädret spikades på. Vid slipmaskinen fanns det
en spån- och dammutsug så luften var bra, värre var det med bullret. När kuttermaskinen
användes, för att fräsa upp ett spår runt bottnarna där ovanlädret skulle spikas fast, var det ett
sånt fruktansvärt oväsen i verkstan att det inte gick att föra ett samtal. På 1940-talet fanns en
kvinna anställd, Maria Englund, och hennes arbete bestod i att klistra foder i ovanlädret till
strandtofflorna. Hon fick även packa ner trätofflor i kartonger.

Edvin Svärd sitter högst upp, övriga män är okända. I trälårarna ligger bottnar som ska
skickas iväg med tåg. Lastbilen har de fått låna av charkuterist Harald Carlsson.
Okänd fotograf.

Annons från 1940-talet.

Stående ägaren Gustav Karlsson och Edvin Svärd. Sittande Anton Hagberg, Linné Andersson, Göte Fröberg, Natanael Widegren, Algot Sjöstedt och Nils Andersson. Foto från omkring
1930. Okänd fotograf.

Arbetare vid toffelfabriken i början på 1930-talet. Fr. v. okänd, Linné Andersson, Göte Fröberg (senare skomakare), Edvin Svärd, Anton Hagberg, Nathanael Widegren, Arne Sjöstedt,
och Gustaf Karlsson (ägaren). Okänd fotograf.

Nedre toffelfabriken på 1940-talet. Här hänger bottnar på tork. Okänd fotograf.

På 1940-talet provkördes brandkårens brandspruta vid nedre toffelfabriken. Okänd fotograf.

Oskar Berg och Jan Olofsson på trappen utanför övre verkstan innan ombyggnaden. De ägde
toffelfabriken tillsammans åren 1943 – 1946. Okänd fotograf.

Bostadshuset med den smala Tivedsvägen i förgrunden. Okänd fotograf.

Annons från 1940-talet.
Omkring 1945 byggdes den högra delen av övre fanriken om. Dörren och fönstret togs bort
och ersattes med ett stort fönster. Man grävde även ut under huset och murade upp ett källarutrymme som inreddes till pannrum.

Ett läskplån (läskpapper) med reklam för toffelfabriken.
Även om det skedde många ägarbyten under åren 1917 – 1949 och toffelarbetarna kom och
gick så fanns det en arbetare som troget stannade kvar och det var Anton Hagberg. Han började arbeta i toffelfabriken på 1910-talet och blev kvar till omkring 1950. Anton Hagberg avled 1953. Många av toffelarbetarna bodde nära toffelfabriken och de första åren var flera av
dem inneboende hos familjen Sjöstedt i Östra Åtorp. I början på 1900-talet fanns det knappt
några andra hus i samhället så valmöjligheterna var inte så stora. Dessutom låg Östra Åtorp
granne med toffelfabriken. Per och Laura Sjöstedt var säkert också glada för den extra inkomst de fick. I huset som Olof Eriksson byggde har det under årens lopp bott många som
arbetat på fabriken, både ägare och anställda med familjer. Även grannhuset, nuvarande Tivedsvägen 15, har hyst många med anknytning till toffelfabriken. I huset intill Bengtssons
affär (nuvarande Tivedsvägen 7) bodde ovan nämnde Anton Hagberg. När det gäller släkten
Sjöstedt har tre generationer arbetat på toffelfabriken. Min farfar Per arbetade där under Olofs

tid och även några år i Nerhammar där Aron verkade. Pers söner Algot och Arne var anställda
i början på 1930-talet. Pers dotterson Lennart Sjöstedt började sin anställning på ”toffel” den
15 januari 1948. Lennart har berättat för mig att han fick packa bottnar, skriva fraktsedlar och
frakta bottnarna till järnvägsstationen. Även Lennart fick använda den gamla kärran med de
stora hjulen men på vintern kunde han dra godset på en stor kälke i stället. Till skillnad mot
Hilding Karlsson fick Lennart alltid hjälp med att dra både kärra och kälke. Lennart berättade
vidare att han fick lägga en del trätofflor i skokartonger som sedan fraktades till skofabriken i
Mosås för vidare transport ut till affärerna. Kälken har Ann, dotter till Paul Eriksson, och jag
åkt på många gånger i backen ner mot Östra Åtorp. Det gick alltid väldigt trögt eftersom
medarna var rostiga. Dåligt underhåll av fordonsparken med andra ord. Vi provade många
vintrar med samma dåliga resultat. Vi döpte kälken till ”Chevan”.
1949 sålde Gullberg fabriken till Paul Eriksson. Lennart Sjöstedt och en kille till blev då erbjudna att följa med till Mosås, för att börja arbeta i Gullbergs skofabrik. De båda pojkarna
antog erbjudandet.

Aron Eriksson och toffelfabriken i Nerhammar
Aron Eriksson föddes den 7 mars 1882 i Wattenberg i Södra Råda och var yngre bror till
Olof. I en tidningsintervju i Nerikes Allehanda 1962 berättar Aron att han gick i lära hos fadern redan i skolåldern. Fadern hade en gård men tillverkade träskor vid sidan av. Vid 17 års
ålder var Aron tidvis vandrande toffelmakare vilket innebar att han flyttade från gård till gård
med sina verktyg. Han gjorde träskor åt gårdens folk mot mat och logi och några örens ersättning för varje par. År 1902 flyttade Aron till Amerika. Han bosatte sig i Proctor i delstaten
Vermont och försörjde sig som rörmokare. Där träffade han Nellie Johnsson som kom från
Osby i Skåne och de gifte sig den 7 mars 1908. Familjen vände tillbaka till Sverige och Finnerödja senhösten samma år. I december föddes parets dotter Ragnhild. Familjen fick dela bostad med Olof Eriksson och hans familj, som bodde på övervåningen hos familjen Sjöstedt i
Östra Åtorp. När Olofs villa var inflyttningsklar 1909 fick Arons familj flytta med dit. Aron
återvände till Amerika ytterligare ett par gånger men nu utan familjen. Nellie och dottern
Ragnhild tillbringade mycket tid hos släktingar i Skåne när Aron befann sig i USA.

Aron Eriksson

Aron och Nellie gifte sig i Amerika den 7 mars 1908. Okänd fotograf.
Det är lite oklart när Aron återvände för gott till Finnerödja från Amerika men troligtvis 1912.
Familjen bosatte sig i huset på Tivedsvägen 15, först som hyresgäster men från 1914 som
ägare till fastigheten. Efter hemkomsten till Sverige arbetade Aron hos sin bror Olof i toffelfabriken. Aron försökte få fördämningsrätten i Åbydammen, för att försäkra sig om en jämn
tillgång på vatten till turbinen vid nedre fabriken, men rätten gick till Finnerödja kvarn. Kvarnen hade sin högsäsong på hösten och då var vattentillgången god även för toffelfabriken.
Problemet var att på hösten var det lågsäsong för trätofflor. Högsäsongen inföll under vår och
sommar. Det hände att arbetarna på toffelfabriken fick vända om hem, när de kom på morgonen, eftersom det inte fanns tillräckligt med vatten för att driva turbinen.

Aron med makan Nellie och barnen Paul och Ragnhild i början av 1920-talet. Okänd fotograf.
Eftersom Aron inte fick fördämningsrätten i Åbydammen valde han att flytta till Nerhammar i
närheten av Skagersholms Herrgård 1916. Han sålde huset på Tivedsvägen och köpte i stället
Krakensdal av T.H. Johansson. Aron köpte även marken där den gamla stångjärnshammaren
vid Skagersholmsån hade legat (hammaren revs på 1870-talet) och byggde där en ny trätoffelfabrik. I köpet ingick även fördämningsrätten i sjön Härsåsen. Aron Eriksson var en uppfinningsrik herre och konstruerade själv maskinerna han behövde. Med hjälp av vattenfallet
utanför fabriken fick han energi till fabrikens remdrivna maskiner. Han beslutade sig också
för att bygga ett kraftverk intill fabriken. För att kunna finansiera bygget av kraftverket och
ledningarna upp till Finnerödja samhälle fick han ta ett ganska stort lån. Produktionen av el
kom troligvis igång i början på 1918 och han är förmodligen den förste leverantören av el i
Finnerödja socken. Det finns säkra uppgifter på att han sålde el till flera affärer vid Paradistorg, till NTO-lokalen och familjerna Forsell och Sjöstedt 1918.
När kommunalnämnden skulle sammanträda i februari 1918 bad man Aron Eriksson närvara
vid sammanträdet. Kommunen planerade att dra in elektricitet i ålderdomshemmet, fattigstugan och barnmorskebostaden och ville ha besked om vilka kostnader det skulle föra med sig.
Det finns ingen uppgift på om Aron fick uppdraget eller när de nämnda fastigheterna fick
elektricitet. Arons bana som eldistributör varade bara ett par år eftersom Gullspångs kraft
började konkurrera. En liten leverantör hade inte mycket att sätta emot när det kom in en
större aktör på marknaden. Aron sålde sin fördämningsrätt i sjön Härsåsen 1934.

Toffelfabriken i Nerhammar. Okänd fotograf.

Interiör från toffelfabriken i Nerhammar med Aron i bakgrunden. Foto M. Claréus 1944.

Aron fräser den yttre formen på en träbotten. Foto M. Claréus 1944.

Vattenfallet utanför fabriken i Nerhammar. Foto M. Claréus 1944.

Olof Eriksson med barnen Ruth och Wilhelm på besök i Nerhammar. Okänd fotograf.

Nellie Eriksson fyller 50 år 1937. På bilden sonen Paul, Nellie, maken Aron och barnbarnet
Erik Gustavsson. Okänd fotograf.
Under åren 1914 – 1917 drev både Olof och Aron trätoffelfabriker men på var sitt håll. Aron
tillverkade bara bottnar medan Olof även spikade på ovanläder och sålde färdiga trätofflor. På
1930-talet levererade Aron bottnar till en toffelfabrik i Skåne som ägdes av en släkting till
Arons fru Nellie. När bönderna på allvar började använda gummistövlar i stället för träskor i
arbetet på 1930-talet sjönk efterfrågan på trätofflor. Det gällde då att hitta en alternativ sysselsättning i väntan på att efterfrågan skulle öka igen. Fabriken i Nerhammar låg nära Skagersholms herrgård där det fanns en stor minkfarm och där behövdes många nya träburar till minkarna. Aron och hans medarbetare drygade ut inkomsterna med att såga till virke till dessa
burar. En som tidigt fick börja arbeta i toffelfabriken var Arons son Paul och 1947 började
barnbarnet Erik Gustavsson sin anställning där. Erik var son till Arons dotter Ragnhild. Erik
har berättat att han fick sitta vid slipmaskinen de första åren eftersom han var för ung för att
sköta de andra maskinerna.

1934 överlät Aron Eriksson fördämningsrätten i sjön Härsåsen till Domänverket.

Under 1929- 1936 bodde konstnären Frans Timén på Skagersholms herrgård. Vid ett tillfälle
gick han till toffelfabriken och bad dem såga till virke som han kunde rama in sina tavlor
med. Vid den här tiden var Timén mycket fattig och kunde inte betala virket med pengar. I
stället erbjöd han ett par tavlor som betalning. Aron tyckte inte tavlorna var så mycket att ha
så han tackade nej till erbjudandet. De tillsågade ramarna skänkte Aron till konstnären. Många
år senare fanns det anledning för Aron att ångra att han inte hade tagit emot tavlorna. Frans
Timén blev en erkänd konstnär, medlem av Konstakademin, och tavlorna steg i pris.
När Aron gick i pension 1949 la han ner toffelfabriken i Nerhammar och sålde marken till
Gunnar W. Andersson på Skagersholms herrgård. Aron bodde kvar i huset Krakensdal, som
låg en bit ifrån toffelfabriken, ytterligare något år innan han flyttade tillbaka till Finnerödja
samhälle och bosatte sig hos sonen Paul.

Aron Eriksson säljer sina fastigheter i Nerhammar till direktör Andersson på Skagersholm.

Paul Eriksson
Paul Eriksson föddes i Finnerödja den 20 maj 1912. Några år senare flyttade Paul med föräldrar och systern Ragnhild till Nerhammar. Paul fick som ung, i mitten på 1920-talet, börja
arbeta i faderns toffelfabrik. Periodvis arbetade han också i toffelfabriken i Karlskoga som
ägdes av Josef Nilsson. Josef hade börjat sin toffelmakarbana hos Olof Eriksson 1910 och
stannade kvar till 1916 då han flyttade till Karlskoga. Där startade Josef upp en egen toffelfabrik. Josef och senare sonen Kjell köpte under många år bottnar från Finnerödja. På 1940talet följde Paul då och då med lastbilen som skulle hämta altimmer i skogen. Det var ett hårt

arbete att få upp de tunga stockarna på flaket. På den tiden fanns inga gripklor monterade på
bilarna som underlättade arbetet. Under kriget hade Paul en egen droskbil för att kunna dryga
ut inkomsterna. Många körningar gick mellan järnvägsstationen och Skagersholms herrgård.
Den 11 maj 1940 gifte sig Paul med Maj Sundström från Slättsbol och de bodde hos Aron i
Krakensdal till mitten på 1940-talet. Då köpte Paul huset Grönelund vid Paradistorg och flyttade dit med frun Maj och barnen Irene och Tord. Senare utökades familjen med barnen Ann
och Per-Olof.

Paul Eriksson

Allan Augustsson, Eva Nilsson, Paul Eriksson och Ruth Nilsson i toffelfabriken i Karlskoga.
Flickorna är döttrar till ägaren Josef Nilsson. Okänd fotograf.

Pauls fru Maj och dottern Irene utanför huset Krakensdal vid Nerhammar.
Foto M. Claréus 1944.

Ägarbyte 1949.

I början på 1949 beslutade sig fabrikör Gullberg för att sälja toffelfabriken i Finnerödja samhälle för att helt kunna koncentrera sig på skofabriken i Mosås. Den som köpte toffelfabriken
var Paul Eriksson och kontraktet skrevs under den 5 februari 1949. Köpesumman för bostadshuset, övre och nedre fabriken och inventarierna i fabrikerna var på 45 000 kr. Cirkeln var nu
sluten och toffelfabriken hade kommit tillbaka till familjen Eriksson. Samtidigt sålde Paul huset Grönelund vid Paradistorg och familjen flyttade upp till fastigheten som Pauls farbror Olof
hade byggt 1909. I notisen om ägarbyte på föregående sida står Aron Eriksson som en av
köparna men det var bara Paul som stod för köpet.

Början på köpekontraktet mellan Erik Gullberg och Paul Eriksson från den 5 februari 1949.
När Paul övertog fabriken i Finnerödja följde systersonen Erik med från den nerlagda fabriken
i Nerhammar. Även Eriks yngre bror Olle började i företaget. År 1951 tillverkade man 100 –
125 par träbottnar om dagen, ca 30 000 – 40 000 par om året, och man använde enbart al som
träslag. De förra ägarna använde både al och björk. Alen är lättare och står emot vatten bättre.
Förutom de vanliga svarta trätofflorna och strandskorna började man även tillverka ”tystgående” trätofflor. De hade tunnare träbottnar och en halvsulning av plast. Pauls far Aron fortsatte
vara delaktig i toffeltillverkningen även som pensionär. Man hittade honom i den övre fa-

briken där han spikade trätofflor som såldes till Finnerödjaborna. Aron Eriksson avled 1964
och efter det upphörde man med att göra färdiga trätofflor.

Nedre toffelfabriken med torken till höger. Okänd fotograf.

Övre toffelfabriken. Här syns källarvåningen som kom till i slutet på 1940-talet. Okänd fotograf.

Pauls systerson Olle Gustavsson putsar bottnar i Finnerödjafabriken. Okänd fotograf.

I samband med att Paul Eriksson övertog fabriken i Finnerödja köpte han en gammal lastbil,
en Chevrolet av 1927 års modell, av trädgårdsmästare Karl Erixon. Lastbilen använde Paul till
att köra färdiga bottnar med från fabriken till järnvägsstationen. Nu hade den gamla kärran
med de stora trähjulen gjort sitt. När Paul köpte en Bedford skåpbil 1953 skrotade han lastbilen. En del av lastbilen använde Paul till att bygga en kärra av, som sedan kunde kopplas till
en nyinköpt EPA-traktor. Skåpbilen i rött, vitt och blått var Paul mycket stolt över och han
trodde att han skulle ha glädje av den i många, många år. Till Pauls stora sorg varade bara
glädjen i tre år, sen var bilen sönderrostad. Nästa bilköp blev en Volvo Duett och den var desto bättre. När det var dags för ett nytt bilbyte fick det bli en Duett igen. Paul vågade inte satsa
på något annat bilmärke.
I en tidningsartikel från 1959 säger Paul Eriksson att ”förr köpte man träskor för att man inte
hade råd med andra skor. Nu köper man träskor för att man fått pengar över”. Paul påpekade
också att förr fick fötterna anpassa sig efter trätofflorna. Nu är man noga med att göra bottnar
som passar för olika slags fötter. Verksamheten gick väldigt bra och i slutet på 1950-talet fick
man tacka nej till en del beställningar. Produktionen var nu uppe i 200 par bottnar per dag och
en årsproduktion på 60 000 par, mer klarade man inte av. Paul funderade på att utvidga och
tog kontakt med kommunen för att höra sig för om en tomt på industriområdet. 1959 godkände fullmäktige en försäljning av en tomt på 2200 kvm för 40 öre/kvm. Paul tackade nej till
tomten för han tyckte den låg väldigt illa till. De andra industrierna hade fått tomter med
betydligt bättre läge. I stället för en ny fabrik byggde Paul en ny tork vid den nedre fabriken,
en ångtork. 1967 gjorde Paul en ny framstöt hos kommunen om att få köpa en tomt. Fullmäktige godkände på nytt och nu var tomtpriset uppe i 60 öre/kvm. Paul tackade åter nej,
denna gång för att han tyckte det tog för lång tid innan tomten blev byggklar.

Aron Eriksson spikar på ovanläder på bottnarna. Foto Tord Eriksson.

De här sandaletterna köpte Gunn Sjöstedt av Aron Eriksson 1953. Foto Arne Sjöstedt.
I mars 1967 eldhärjades den norra delen av den övre fabriken. Elden startade i en binge med
torrt putsdamm och fick ett explosionsartat förlopp. Branden ödelade avdelningen för puts och
sortering och förstörde lagret på flera tusen färdiga bottnar. En binge för förvaring av putsdamm hade alltid funnits där och det hade aldrig förr hänt att putsdammet tagit eld. Det fanns
heller inga elektriska ledningar som kunde orsakat branden. Brandorsaken blev aldrig klarlagd.

Flytt till industriområdet
Toffelfabriken hamnade till slut på industriområdet men inte i en nybyggd lokal. När firma
Rosenträ la ner verksamheten 1969 blev det en lämplig lokal ledig och Paul Eriksson fick
hyra den av kommunen från 1 januari 1970. Han tog inte med sig några maskiner från den
gamla fabriken utan skaffade nya och modernare, bland annat två kopieringsfräsar. Han
installerade också virkestorkar. Efter något år i den nya lokalen köpte Paul fastigheten. Det
mesta av de färdiga bottnarna hämtades med bil av köparna. Endast en liten del gick nu på
järnväg.

Fastigheten där toffelfabriken låg 1970 – 1988. Foto Allan Vörde.

Tord Eriksson

I mitten på 1970-talet började Pauls hälsa vackla och äldste sonen Tord Eriksson tog över
ansvaret för verksamheten. 1975 började även yngste sonen Per-Olof i företaget. De båda
bröderna övertog ägandet av fabriken efter sin far.
På 1980-talet ändrade sig modet och träskorna hamnade ute i kylan. Efterfrågan minskade och
det gällde att hitta ett komplement till bottnarna. En period tillverkade fabriken engångspallar
till olika företag. Toffelfabriken i Finnerödja lades ner 1988 och en drygt 80-årig era tog slut.
Vid nedläggningen hade fabriken 5 anställda. En av dem var Erik Gustavsson som hade arbetat i företaget sedan 1947. Han hade haft tre generationer Eriksson som chef, först Aron,
sedan Paul och sist Tord och Per-Olof.

Två par barnträskor som gjordes till Tord och Asta Erikssons dotter Åsa i början på 1970talet. Foto Gunn Sjöstedt.

Från altimmer till färdig trätoffelbotten på 1950-talet
Altimret, som användes till bottnarna, kom från skogarna i Närke eller norra Västergötland
och det skulle vara så färskt som möjligt. Timret kördes med lastbil till den nedre fabriken.
Där lastades stockarna av på baksidan, på ett sådant sätt att det skulle vara lätt att rulla fram
dem till kapklingan. Det gällde att timmerbilarna inte var för stora för de skulle passera
mellan Laura Sjöstedts två uthus som stod på var sin sida om den lilla vägen. Det hände
någon enstaka gång att en bil rev med sig en liten bit av det ena uthuset. Under 1960-talet, när
Laura Sjöstedts dotter Gerda Larsson var ägare till Östra Åtorp, fann Gerda för gott att kapa
av någon meter på det ena uthuset.
För att få stockarna i rätt läge på sågen användes ett hemmagjort wirespel. Stockarna sågades
till i lämpliga längder vanligtvis 30 – 35 cm beroende på vilken storlek de färdiga bottnarna
skulle ha. Bitarna kastades in på golvet i fabriken genom en dörr på baksidan. Inne i fabriken
klövs bitarna upp i tegelstensformade ämnen i en klyvsåg. På ämnet lades sedan en mall av trä
och med hjälp av den fräste man till den yttre formen på träbottnen. I nästa moment lades fyra
bottnar i taget i en kälmaskin som formade till ovansidan på bottnarna. Kälmaskinen var Aron
Erikssons egen uppfinning men han hade fått hjälp med att tillverka den vid en mekanisk
verkstad vid Paradistorg. När bottnarna fått rätt form på ovansidan flyttades de till nästa maskin där undersidan hyvlades av. Nästa moment var att fräsa ur för svången mellan sulan och
klacken och till sist formade man till klacken. På 1950-talet hade turbinen ersatts med en elmotor som drev maskinerna.

Här syns den smala vägen som gick mellan uthusen vid Östra Åtorp ner till fabriken. Det var
på övervåningen i bostadshuset som Olof Eriksson med familj bodde åren 1905 – 1909.

Sune Andersson sågar till de tegelstensliknande ämnena. Foto Arne Sjöstedt 1962.

Erik Gustavsson fräser den yttre formen på den blivande träbottnen. Foto Arne Sjöstedt 1962.

Arne Eriksson putsar bottnar i den övre fabriken. Foto Arne Sjöstedt 1962.

De färdiga bottnarna flyttades över till den närliggande röktorken där de lades på galler. I slutet på veckan var torken fylld och torkprocessen kunde sättas igång. På botten lades fuktig alved och fuktiga alspån som sedan tändes på. Träet måste vara fuktigt för att det inte skulle ta
eld. Man ville bara ha en glöd som utvecklade rök. Det var en konst att få till rätt glödbädd, så
att torkningen inte gick för fort, annars kunde bottnarna spricka. Det gällde också att det var
tätt runt dörren så att inte röken kunde sippra ut. Under årens lopp avsatte röken tjocka lager
med beck och tjära på väggarna. Här och var stelnade becket till långa tappar som påminde
om droppstensformationer. Bottnarna var som regel färdiga efter helgen och då fraktades de
med traktorsläp upp till den övre fabriken. Där slipades bottnarna för att få bort den mörka
färgen, som träet fått i röktorken, och för att få bort alla ojämnheter. När den gamla röktorken
ersattes av en ångtork i början på 1960-talet slapp man den mörka färgen. Nästa moment var
att göra en randning efter kanten där lädret senare skulle spikas fast och till sist frästes urtaget
för stortån ur. Träbottnen var nu färdig att säljas vidare. En liten del av bottnarna behöll man
för att kunna göra färdiga trätofflor. Ovanlädret fick först läggas i blöt innan det spikades fast
över en lös mall.
Finnerödja trätoffelfabrik levererade bottnar till flera orter i närområdet som Töreboda, Kumla, Laxå och Karlskoga.

Yngve Gustavsson i färd med att göra en randning på en botten. Foto Arne Sjöstedt 1962.

År 1995 köpte Lennart Sjöstedt tillbaka den mark som hans morfar Per sålt till Olof Eriksson
1910. I köpet ingick också den nedre fabriken. Efter 85 år hade Östra Åtorp återfått sin ursprungliga areal efter ån.

Aron lägger sista handen vid ett par svarta trätofflor. I bakgrunden syns de lösa trämallarna
som lädret spikas över. Foto Arne Sjöstedt 1962.

Nedre fabriken en kall vinterdag. Röken kommer från torken. Okänd fotograf.

Paul Erikssons dotter Ann tillsammans med blivande maken Börje Måshammar har varit vid
nedre fabriken och lastat ved. Lasset körs med traktor och kärra till övre verkstan. Okänd
fotograf.

Den gamla toffelfabriken och torken har gjort sitt. Okänd fotograf.

På baksidan av den gamla torken rinner ån förbi. Okänd fotograf.

Text på kuvert.

Omkring 1960 var vintern så kall att vattenfallet vid nedre fabriken frös. Inga-Lill Sjöstedt
kunde åka spark på ån. Foto Arne Sjöstedt.

Gammal adresslapp som toffelfabriken använde.

”Överblivna foton”

Aron och Paul Eriksson. Gammalt tidningsurklipp.

Bostadshuset på Tivedsvägen 19 som det såg ut i början på 1950-talet. Huset ägs fortfarande
av släkten Eriksson. Nu är det Paul Erikssons son Per-Olof och hans fru Maria som bor där.
Okänd fotograf.

Åke Sjöstedt står på ”fel” sida ån med fabriken och vattenfallet i bakgrunden.
Foto från 1930-talet, okänd fotograf.

1965 såg det ut så här vid det lilla fallet. Baksidan av torken syns till höger. Foto Arne Sjöstedt.

Vinter vid nedre fabriken. Okänd fotograf.

På baksidan av nedre fabriken ligger altimmer som väntar på att bli kapat i mindre bitar.
Damerna i förgrunden bodde efter min pappas, Arne Sjöstedts, lantbrevbärarlinje GatanNyborg-Backgården. Tvåa från vänster Alva Chatham och trea min mor Gunhild Sjöstedt.
Foto Arne Sjöstedt 1962.

Söndagsskolan i Betel tågar förbi nedre fabriken 1972. Okänd fotograf.

Paul och Maj Erikssons barn. Från vänster Tord, Irene, Anne och Per-Olof. Tord och PerOlof var de sista ägarna till Finnerödja toffelfabrik. Foto Gunn Sjöstedt.

Vävkurs
Under några år på1980-talet anordnade NBV (Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet) vävkurser i den övre toffelfabriken. Kursledare var Ulla Tivell. Deltagarna kunde väva bland
annat mattor, bordslöpare, plädar och sjalar på de 10 uppställda vävstolarna. I en tidningsartikel i Nerikes Allehanda från 1984 kan man läsa att deltagarna tyckte om att vistas i den
gamla fabriken. Det blev en helt annan atmosfär där än i moderna lokaler.

Astrid Bjering står vid vävstolen, bakom henne Siri Nordling.
Foto Göran Petersson, Nerikes Allehanda 1984.

Kerstin Carlander förbereder för fortsatt vävning. Foto Göran Petersson, Nerikes Allehanda 1984.

