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Beskrivning av Tidigare Verksamheter på 

Illern 1 och Illern 8  

Illern 1.  

Eskil Håkanssons Snickerifabrik 

Tillsammans med sin bor, Hjalmar Håkansson, byggde Eskil Håkansson 

fabriken i kvarteret Tomaten i Skillingaryd 1913. Byggnaden var av tegel 

och i två våningar. Hjalmar disponerade den övre våningen för sin snickeri-

verksamhet och Eskil disponerade bottenvåningen och drev där egen snicke-

riverksamhet. 

1918 byggde Eskil Håkansson en egen mindre fabrik i kvarteret Illern. Här 

arbetade han i stort sett själv med tillverkning av åkdonshäckar till ortens 

smidesverkstäder. 1931 flyttade Eskil till Örebro. När Håkanssons avflyt-

tade från platsen sålde han till Industrikompaniet – Bertil Jagmar som främst 

uppförde lager och försäljning. Därefter inrymde byggnaden en syfabrik 

som var en filial till Värnamo Konfektion. 

Illern 8 

Tapetserare Lennart Johansson, Skillingaryd, har sedan 1945 varit verksam i 

tre olika företag inom tapetseraryrket. Den första som han startade tillsam-

mans med Carl Hjelmer, Skillingaryd, klädde stolar och soffsitsar till Oscar 

Ljungberg. Deras första verkstad låg i källarplanet i stins Hjalmar Svenssons 

fastighet på stationsgatan mittemot torget. Efter ett halvår hoppade Hjalmar 

av firman. En tid var Lennart ensam i firman. 

1946 behövde de större lokaler och fick hyra av Oscar Ljungbergh i hans 

verkstadsfastighet vid valdshultsvägen. Där hyrde de tredje våningen vilket 

tidigare hade använts av ”Kiki”, Erik Svensson, som varit sadelmakare år 

Ljungbergh. Nu kom Nils Yngve Nilssoon med i bilden och det första nam-

net på deras firma blev Johansson & Nilsson. Efter något år flyttade man till 

Ljungberghs fastighet utmed Östra Vasagatan och järnvägen Under den här 

tiden ombildades företaget till ett bolag som fick namnet Möbelsnitz. Före-

taget Möbelsnitz var främst tapetserarverkstad där man ägnade sig åt att 

stoppa och klä om möbler. I samband med detta inköpte Nils Yngve Nilsson 
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en tomt i kvarteret Illern, (Illern 8). f.d. Storks manufakturaffär. Här utveck-

lades firman på 1960-talet till cirka 50 medarbetare. Nu var firman så stor 

att ansvaret för produktionen var Lennart Johanssons och för försäljningen 

svarade Nils Yngve Nilsson.  

1965 upplöstes firman Möbelsnitz genom att Nils Yngve Nilsson köpte 

Lennart Johanssons aktier. Samtidigt byggde Nilsson en större industrifas-

tighet på slätten vid södra Infarten till Skillingaryd. 

Fastigheten såldes sedan av Ljungbergh till Stork, som inrättade handelslo-

kal på platsen fram till 2000- talet. Idag ägs fastigheten av Jannes MC som 

har butik, lager och en mindre verkstad för motorcyklar och mopeder. 
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