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Firma Ossian Lagerqvist grundades i Stockholm 1916 av Ossian Adolf Eugen Lagerqvist. Företaget 

startade som en grossistverksamhet för att tillgodose sadelmakare, läderhandlare, tapetserare samt 

det militära med beslag för deras olika tillverkningar. 

Importerna skedde till största delen från England, Tyskland, Frankrike och Italien under denna tid. 

Under 1930-talet anställdes även sonen Sture Ossian Lagerqvist i företaget, som sedermera upptogs 

som delägare och efter faderns död fortsatte driften av firman. Verksamheten bedrevs vid denna tid i 

hyrda lokaler på nybrokajen i Stockholm med ett fåtal anställda. 

Under första hälften av 1940-talet ökade försäljningen i stor skala till armé, marin och flygvapnet 

detta till följd av det världskrig som pågick. Flera av tidigare leverantörer hade utplånats under kriget 

och importen försvårades avsevärt vid denna tid. På grund av detta var man tvungen att ställa om sin 

verksamhet och med detta påbörjades den egna tillverkningen. De först produkterna av portfölj- och 

kappsäckslås tillverkades hemma i garaget i Bromma. Verkstadens maskinpark bestod då av en svarv, 

fräs- och borrmaskiner samt en excenterpress på 16 ton, allt detta på en yta av 29kvm. 

Allt eftersom utökades sortimentet med flera typer av beslag, där ibland instickslåset, som man 

tidigare importerat från England.  

Under åren 1948–56 var tillverkningen förlagd till Tibro för att sedan återvända till villan i Bromma. 

Villan byggdes i egen regi och användes både som bostad, kontor och verkstad.  



År 1966 ombildades Firma Ossian Lagerqvist till Aktiebolag med Sture Lagerqvist som verkställande 

direktör.  

I början av 1980-talet genomgick företaget återigen en förändring, då större delen av tillverkningen 

flyttade till Irland under regi av barnbarnet Tomas Lagerqvist. 

Kvar i Sverige behöll man försäljningsorganisationen för våra nordiska kunder, med en del 

specialtillverkning och konstruktionsarbeten. Den svenska delen togs över av barnbarnen Kerstin 

Sundblad och Åsa Lilja. 

Sedan 2017 har den 4:de generationen övertagit företaget, barnbarnsbarnet Per Sundblad. 

2018 expanderade företaget genom uppköp av den tidigare kunden, AB Johan Jerndahl. Med detta 

utökades sortimentet med en mängd utvalda produkter av hög kvalitet så som exempelvis YKK och 

Velcro, för att nämna några. 

Med vårt nya breda sortiment har vi idag kunder inom flera olika branscher och områden. Där ibland 

militär, båt-kapellmakare, bil-transport, sport/fritid, ortopedteknik, sadelmakare, häst och hund. 

 

 

 

”En bra vara till ett rimligt pris” 
Ossian Adolf Eugen Lagerqvist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


