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Lars-Inge Rahm vid ett specialritat och 
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i Stockholm.
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Rahms Snickeri 

Snickeriet grundades 1930 av Gunnar Rahm. Hans två söner, Lars-Inge och Stig, började arbeta 
med sin far i mitten på 1950-talet. En bygghandel ingick även i rörelsen. Gunnar överlät rörelsen 1971 
till sönerna, som fram till 1991 drev den tillsammans. För att få lite struktur tog Stig över bygghandeln
och Lars-Inge snickeriet. Verksamheterna gick för mycket i varandra.

Måttbeställda specialsnickerier till kök, badrum, fabriker, kontor och butiker har beställts av Rahms snick-
eri. Även dörrar, fönster och trappor. Verkstaden har alltid funnits med som leverantör till byggen i Nosse-
bro. På 1950-talet levererade man plank till plankhusen som byggdes. På 1960-talet var det mer material 
till reglar och isolering, den tidens huskonstruktion. Med tiden och framförallt i dag är specialinredningar 
som dominerar i orderblocket. 

Från början kom beställningar från närbelägna kunder i Trollhättan, Vänersborg och Göteborg. I 
dag levererar man till privatkunder uppe i Stockholm bland annat. Kök och andra inredningar speci-
alritar man själv åt kund, om inte kunden redan har ett ritningsunderlag att tillgå. Uppmätningar sker 
på plats. 

Många intressanta uppdrag har de fått i samband med kyrkorenoveringar i trakten. Vid repara-
tionen av Vara kyrka 1994 gällde det att återskapa mycket genom att titta på gamla fotografier och att 
ta del av färdigt ritningsunderlag.

Samarbetet med lokala arkitekter har mest skett med Stig Dahlqvist, Vara Byggkonsult. Leif Ahl-
qvist hade de också ett samarbete med. Han var verksam under 1950 och -60-talen och har därmed en 
tidigare känsla för Nossebro samhälle. Stig Dahlqvist var mer involverad i 1970-talets byggande.

Snickeriet har inte varit inblandat i Egnahemsbyggandet i Negerbyn, vid Necks fabriker, när det byggdes 
1942. Däremot har man levererat till dem som senare har byggt till eller förändrat husen. Efteråt känns 
det inte riktigt bra, tycker Lars-Inge. Han hade bidragit till att en helhet hade förändrats. Rahms snickeri 
har varit med och levererat till många av de villor som byggdes under 1960- och 1970-talet i Nossebros 
villakvarter.

Affärerna längs Storgatan har snickeriet gjort några mindre inredningar till. Speceriaffären som 
i dag är pizzeria samt lite till nya Elaffären är några av uppdragen. Allra mest har man ritat och gjort 
butiksinredningar till blomsterbutiker i Göteborg med omnejd på 1960–talet och fram till 1980-tal. 
I dag har Rahms Snickeri levererat till konditorfirman Steinbrenner & Nyberg i Göteborg.



Ett rejält sortiment av spik, skruv och 
plugg på Rahms Snickeri.
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På Rahms snickeri har det som mest varit sju-åtta anställda. I dag är de fem stycken. De som är kvar i dag 
började när de slutade skolan. Den anställd som är yngst är född 1952 och den äldste 1947. Således nära 
pensionsåldern. Lars–Inge är övertygad om att det är den sista generationen som arbetar här. Hans son 
har gått i fars och farfars fotspår yrkesmässigt, men det är inte sannolikt att han driver firman vidare. Det 
är inte lätt att få några nya, unga snickare till en sådan här verkstad, som kan bli självgående. Ingen vill gå 
här som lärling och skulle man ta in lärlingar, krävs det en handledare som går bredvid.  Det är ett yrke 
som man aldrig riktigt lär sig färdigt. Nya utmaningar hela tiden som måste lösas.

Snickeriverkstaden.
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Lars-Inge är fortfarande motiverad att driva sin rörelse, annars hade han inte fortsatt i så många år. 
Han behöver egentligen inte att fortsätta. Efter en långhelg tycker Lars-Inge att det kliar lite i 
fingrarna. Så det har nog varit och är fortfarande en trivsam arbetsplats!
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