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Modell av hembygdsparken med det gamla vattentornet 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nässjö-Tryckeriet 

 

Den 31 mars 1923 inköpte  Carl Josef  Forsmark från Gävle ett litet tryckeri på 

Storgatan 38 i Nässjö för 15.000 kr. Hyreskontraktet var på 5 år.  

Personalstyrkan utökades efter hand med flera anställda. I april 1928 flyttade 

tryckeriet till en inköpt före detta snickerifabrik på Rådhusgatan 60. 

Omsättningen ökade och med den personalstyrkan, som i slutet av 1940-talet var 

35-40 personer. 

Efter Carl Josef Forsmarks bortgång 1959, tog sönerna Olof och Lennart över 

verksamheten.  

1963 flyttade företaget till en nybyggd lokal på Jönköpingsvägen. 



Personalstyrkan var då ca 80 personer och steg snabbt i takt med att 

omsättningen ökade.  

 

I samband med 50-årsfirandet 1973 togs en tillbyggnad av produktionslokalen  

i bruk. Personalstyrkan var nu 170 personer.  

1974 genomfördes ett nytt generationsskifte. Då tog Olofs son Stig Forsmark 

över ledningen av företaget. Personalstyrkan var då 180-185 personer. 

I oktober 1983 köptes aktiemajoriteten i Nässjö-Tryckeriet av Herenco-

koncernen i Jönköping. 

 

Nässjö-Tryckeriet var fram till mitten av 2000-talet ett av de ledande 

tryckerierna i Sverige, när det gällde blanketter och fraktsedlar. Personalstyrkan 

hade stigit till 230. I takt med ny IT-teknik och mindre användning av 

blanketter, minskade omsättningen och personalstyrkan. 

I augusti 2011 beslutade ägaren av Herenco-koncernen att lägga ner  

Nässjö-Tryckeriet.   

 



 

 

Nässjö Tapetfabrik                    
 

1876 startade Nässjö Tapetfabrik sin produktion med att bl. a. leverera tapeter 



till det nybyggda Stora Hotellet i Nässjö.   

Tapetfabriken var  belägen i kvarteret Vesslan, idag Storgatan 49. Här fanns på 

senare tid Postens terminal från 1980 – 1995. 

1877 var det 36 arbetare sysselsatta varav 19 var under 18 år. I lokaltidningen 

annonserades att man anställde gossar mellan 12 och 20 år som arbetskraft.  

Fabriken leddes sedan 1878 av disponent J.E. Beckmansson, en driftig man som 

också spelade en ledande kommunal roll under sin tid i Nässjö. 

 

14 maskiner fanns för tryckning, gauffering, rullning, glättning och glansning. 

Produktionsmaskinerna drevs för hand fram till 1881, då en ångmaskin 

installerades. 

1881 tillverkades en miljon tapetrullar med ett tillverkningsvärde av 25 öre per 

rulle. 

Företaget började också tillverka rullgardiner och hade 12 kvinnliga anställda. 

Rullgardinerna tillverkades av bomullsväv, som gav en gelatinartad yta. 

Den 27 maj 1892 startade en förödande brand i tapetfabriken. Branden började 

under middagsrasten, på andra våningen i rullgardinsavdelningen.  

Hela fabrikskomplexet var övertänt på 15 minuter. 

Elden spred sig snabbt och den norra delen av Nässjö järnvägssamhälle ödelades 

genom eldsvådan. 

Nässjö Tapetfabrik byggdes aldrig upp igen.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hushållsföremål 

 

 

 



 

 

Elfström & Johansson 

 

 

 

 



 

 

Nässjö Bryggeri 

1872 utfärdades den första inbjudan till aktieteckning. 

Nässjö Bryggeri AB startade sin verksamhet på Köpmannagatan 20 

den 23 oktober 1874. 

Transportmöjligheterna med järnvägen och möjligen var det också 

ölserveringen till resenärerna, som var den främsta lokaliseringsfaktorn  

för Nässjö Bryggeri AB. 



Det utlevererades 250.000 kannor bayerskt öl årligen 1877-80. 

(En kanna = 2,6 liter) Nästan det dubbla 1882. 

Nässjö Bryggeri sysselsatte under sina första år ett 20-tal anställda, 

som ökade något under 1890-talet. Omkring 1910 var det ett 30-tal 

anställda. Förutom öl tillverkades då mindre mängder läsk och svagdricka. 

1930 kostade 33 cl pilsner 22 öre och 1960 fick man 

samma mängd för 51 öre. 

Den 1 januari 1964 efterträdde Nils Gäre sin far, direktör F. Anderzon 

som varit VD i Nässjö Bryggeri AB sedan 1936. 

1964 hade bryggeriet 60 anställda. Årsomsättningen av öl och vatten var  

15 miljoner flaskor. 

Några kända ölmärken från Nässjö Bryggeri AB var: 

Starköl:      Black Ribbon 

Mellanöl:   Fat 21 

Lättöl:        Stop 

1981 köptes bryggeriet upp av Åbro Bryggeri som lade ned 

verksamheten i Nässjö, som då hade 40 anställda. 

Efter att ha stått tomt sedan nedläggningen, brann hela fastigheten 

ner den 14 januari 1988, i en våldsam brand. 
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