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Bröderna Anderssons VD, Jan Andersson (i mitten, här tillsammans med
Peter Maxson och Kjell Maxson) berättar att man ser positivt på förfrågan men att de
måste se över möjligheterna. Foto: Karin Björserud

Linnés världsarv kan tillverkas i
Ekenässjön
Möbelföretaget Bröderna Andersson har fått förfrågan
Ekenässjön Carl von Linnés egen stol kan komma att börja tillverkas hos möbelföretaget
Bröderna Andersson i Ekenässjön.
Efter inspiration från bland annat Holland ska Linné i mitten på 1700-talet ha låtit en
snickare göra vad som senare skulle komma att kallas ”Linnés plugghäst”.
— Dalarna har Dalahästen och Småland har Plugghästen, tycker kulturentreprenören
Gunnar Grip.

Inte beslutat ännu
I början på december vände han sig till tillverkaren Bröderna Andersson för att se
om de skulle vilja tillverka plugghästen.

— Linné är den som vi är kända för internationellt och då vore det löjligt om
produktionen låg i Finland eller Norge, menar Grip.
På Bröderna Andersson ser man positivt på att ha blivit förfrågad om att tillverka den
historiska men uppdaterade möbeln.
— Vi tycker det låter intressant och det skulle vara spännande att få förvalta kulturarvet.
Vi är en av få kvarvarande möbelfabriker i Sverige och med ett snickeri med maskiner
som skulle passa perfekt för tillverkningen, säger Jan Andersson, VD på företaget.
Han tycker om idén att i småländska skogarna få föra vidare vad han anser vara en klenod
i Linnés anda. Inget är helt fastställt ännu utan efter nyår beräknar Andersson att de ska
komma fram till ett beslut.
— Vi undersöker möjligheterna och jobbar fram en riktig kalkyl för vi måste också se till
det kommersiella intresset, menar Andersson.

Är med i ansökan
Stolen är idag omnämnd i Världsarvsansökan som Länsstyrelsen i både Kronoberg och
Uppsala län skickar in i januari 2018 till Världsarvsprojektet ”The Rise of Systematic
Biology”, uppkomsten av vetenskapen systematisk biologi.

