
16

Vagnmakarelärlingen ifrån 
Röstånga som fick världen till sitt 

arbetsfält.
några år hos fadern i vagnmakeriet i Röstån-
ga.

År 1963 fick Kurt anställning som möbelkon-
servator hos Falkloos i Malmö. Här skulle han 

också få sitt mästarbrev som möbel-
snickare. Under tiden hos Falkloos 
besökte Kurt också många mässor 
och auktioner. Då lärde han sig också 
att ”köpa och sälja”.

Som en följd av förändringar av ägan-
det och organisationen hos Falk-
loos, slutade Kurt sin anställning på 
företaget 1967.

Detta ledde till nya utmaningar och 
därmed möjligheter för Kurt. Han blev 
egen företagare inom de områden 
han hade arbetat med, dvs. möbel-
renovering, handel med antika möbler 
och andra antikviteter. Därför starta-
des Tumlaren AB som ligger i Norrvi-

dinge utanför Teckomatorp.

I verkstaden arbetar Kurt och sedan många 

Kurt Nilsson föddes i Röstånga 1937. Han var 
son till vagnmakaren Harry Nilsson och dennes 
hustru Anna. Efter avslutad folkskola, arbeta-
de Kurt fram till militärtjänsten som lärling hos 
sin fader.

Militärtjänsten påbörjades på I6 i Kristianstad, 
men Kurt begärde och fick förflyttning 
till Stockholm. Han hade redan då börjat 
utveckla ett intresse för antikviteter och 
kom nu i kontakt med några antikhand-
lare.

Efter militärtjänsten fick Kurt en anställ-
ning på Berns Salonger. Hans första upp- 
gift var att genomföra en inventering. 
Här kom han naturligtvis i kontakt med 
många antika och intressanta föremål 
som sannolikt ytterligare ökade intres-
set för sådana föremål. När denna upp- 
gift var slutförd blev Kurt kypare på 
Berns Cafévåning. Här träffade han en 
mängd kända personligheter.

Sin nästa anställning hade Kurt som mö-
belsnickare på kryssningsfartyget Stella 
Polaris. Detta var under åren 1958 – 
1959. Stella Polaris seglade då som 
kryssningsfartyg med ca 200 passage-
rare till destinationer i Västindien och 
Medelhavet. Härigenom fick Kurt bl.a. 
Kurt god träning i engelska, något som 
skulle bli värdefullt i framtiden.

När Kurt kom hem, arbetade han åter 
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år även dottern Charlotte Strömstedt med 
möbelrenoveringar. Det är ingen tvekan om 
utan att deras arbeten präglas av mycket stor 
yrkesskicklighet. I verkstaden arbetar de i stor 
utsträckning med äldre typer av verktyg och 
utrustning, dvs. sådana som användes när de 
antika möblerna engång tillverkades.

Både Kurt och Charlotte är av Svenska Handels-
kammaren godkända besiktningsmän. Det in-
nebär att de gör värderingar åt privatpersoner, 
företag och åt försäkringsbolag, både i Sve-
rige och utomlands. Detta har fört Kurt till en 
mängd länder i hela världen.

Kurt har också försökt besöka de länder i vilka 

de träslag han använder i möbelreno-
veringarna växer.

En mängd antikmässor i världen har 
också fått besök av Kurt. Vad gäller 
Antikmässan i Helsingborg, har Kurt 
deltagit i samtliga mässor utom under 
antikmässans första år. Totalt har det 
hitintills blivit  deltagande i 50 mässor 
i Helsingborg.

Hustrun Sonja, som kommer ifrån 
Norrviddinge, har många gånger följt 
med och varit ett gott stöd vid dessa 
resor.

Numera är Kurt, 79, pensionär. Led-
ningen av företaget har överlämnats 
till Charlotte. Dock arbetar han fort-
farande en hel del, inte minst med 
möbelrenoveringar. Men han och Son-

ja har fått mera tid till privata resor. Ett av 
resmålen är de franska alperna där Kurt fort-
farande är en flitig skidåkare.

Kurt framhöll flera gånger blygsamt, under vårt 
möte med honom, att han har haft en stor tur 
i livet. Men en sådan framgång som Kurt har 
haft i sitt arbete och i utvecklingen av företaget 
uppnås inte bara med tur. Utan en mycket stor 
kunskap kring det man sysslar med hade man 
inte nått till närmelsevis så långt som Kurt har 
kommit. Det var en stor upplevelse att möta 
denne f.d. vagnmakarelärling från Röstånga 
tillsammans med hans hustru Sonja.

Anders Arvelid


