
Trangia grundades 1925 av John E Jonsson, som tidigt visade sig vara en teknisk begåvning och 
driftig konstruktör. John E Jonsson startade tillsammans med sin svärfar det företag som sedan 
dess dominerat den svenska stormköksindustrin. Företaget och uppfinningsrikedomen har sedan 
gått i arv till nya generationer inom familjen. 

Från början tillverkade Trangia vanliga köksredskap och kokkärl, men 
för sextio år sedan föddes Trangias stormkök som kom att bli Sveriges 
populäraste friluftskök. En del detaljer har genom åren förbättrats 
och utvecklats. Närheten till fjällvärlden har gjort praktiska tester i 
tuffa väderförhållanden till en naturlig del av verksamheten. Detaljer 
har moderniserats och funktionen har optimerats. Den ursprungliga, 
geniala konstruktionen är dock fortfarande den samma som för femtio 
år sedan. Namnet Trangia kommer från början från Trång som i Trångs-
viken och ”ia” står för ”i aluminium”. Men eftersom Trångia låter ganska 
konstigt så tog man snart bort ringen ovanför bokstaven a och då blev 
det alltså Trangia.

Trangias stormkök är en imponerande produkt och det är respektingivande att ett familjeföretag i 
tredje generationen har lyckats positionera sig som världsledande – med ett starkt varumärke och 
god lönsamhet, säger Torbjörn Larsson, vd Svenskt Aluminium. 

Motivering

”Genom att utnyttja aluminiums förmåga att uppfylla värmeledningsförmåga och formbarhet på ett 
konsekvent och innovativt sätt har Trangia AB över decennier, med god lönsamhet och bibehållen 
tillverkning i Sverige, skapat en världsledande position för friluftskök”

För nionde gången delas aluminiumbranschens tyngsta pris,
Stora Aluminiumpriset, ut för goda insatser inom något av områdena
design, miljö, entreprenörskap eller forskning och utveckling.
Tidigare vinnare är bland andra, grundarna av Sapa Profiler som
numera är världsledande inom området profiler i aluminium,
Nils Bouveng och Lars Bergenhem, 2005, Byarums Bruk, 2008 
och Gunnar Larsson.
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Svenskt Aluminium 

är en nationell intresseorganisation vars medlemmar är företag för vilka aluminium är ett •	
      strategiskt material

har cirka 100 medlemmar med sammanlagt 15 000 anställda•	
arbetar med att utveckla användningen av aluminium med hänsyn till miljö och god ekonomi. •	

www.svensktaluminium.se.


