
Födelsen av Adirondack 

Historien om denna symboliska fåtölj börjar i bör-
jan av 1900-talet, 1903, i Stony Sides, i hjärtat 
av ADIRONDACKS-bergskedjan, i Thomas Tho-
mas LEEs fritidshus.
Thomas LEE bestämmer sig för att göra «den 
bästa stolen i världen med den perfekta platsen» 
för sin familj och sina vänner.
Sedan börjar ett hårt skapande arbete under 
vilket hans följe uppmanas att testa och prova 
de olika prototyperna.

I slutet av detta arbete validerar LEE, äntligen 
nöjd, en av sina modeller.

Han överlämnade sedan tillverkningen av sin 
stol till en av sina bekanta, en «vän» snickare i 
handeln i Westport, Harry BUNNELL.

Denna snickare mäter omedelbart de ekono-
miska fördelarna som kan förväntas av den-
na eleganta och originella design. Därefter 
lämnar han in, utan kunskap om Mr. LEE, en 
patentansökan under namnet «WESTPORT 
CHAIR» den 4 april 1904. Detta patent kom-
mer att beviljas honom den 18 juli 1905 under 

Kojan presenterar dig för Adirondack. Den berömda kanadensiska stolen. 
Den här stolen med rena och eleganta linjer med sitt höga ryggstöd, bre-
da armstöd och djupa säte är den ikoniska kanadensiska trädgårdsstolen.
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numret US nr 794 777. från honom för att till-
verka, underteckna och naturligtvis sälja West-
port-stolarna under en period av 25 år. Under 
denna period utökade han sitt kommersiella 
erbjudande genom att skapa olika modeller, 
lägga till ottomanska fotstöd och fallande mo-
deller för barn. Den förväntade framgången 
uppfylldes dock inte och försäljningen var be-
gränsad till området kring westport.

I slutet av dessa två decennier föddes ADIRON-
DACK-stolen inspirerad av WESTPORT-sto-
len. Det visas i de former vi känner, fåtölj med 
rundad rygg och konturerade i träpaneler med 
breda armstöd. Dessa modifieringar gjordes 
av Irving Wolpin, som fick amerikanskt patent 
nr 109 239 för sin design 1938.

Dess framgång är omedelbar!

Ordföranden tilltalar rika familjer på USA: s 
östkust med sin «gentleman farmer» -stil och 
sin komfort.

Denna stol används vanligtvis utomhus, på 
däck, under verandor och uteplatser eller på 
pontoner vid sjöar.
Än idag är det mycket populärt i Nordamerika 
och syns i de flesta trädgårdar.
Ursprungligen var den gjord av gran och se-
dan tonad mörkbrun eller grön. Idag finns den 
i olika typer av trä (ceder, teak, tall, etc.) och till 
och med (tyvärr) plast.
Adirondack-stolen kallas också MUS-
KOKA-stolen i Ontario, Kanada.

Denna tidlösa modell fortsätter att efterlikna 
och inspirera många artister. ADIRONDACK - 

Namnets ursprung

ADIRONDACK tar sitt namn från Adirondack 
Mountain Range, som ligger i Adirondack Natio-
nal Park i nordöstra New York State.

Denna park grundades 1885. Den täcker ett 
område på 24 000 km² och är den största av de 
historiska landmärken i USA.

Adirondack Mountains är ett kristallint massiv i 
nordöstra staten New York. Beläget i förlängnin-
gen av Appalachian Mountains, består de ändå 
geologiskt av samma stenar som Laurentian 
Mountains i Kanada. De gränsar österut till Lake 
Champlain och Lake George, som skiljer dem 
från Green Mountains (Vermont). Den södra 
gränsen bildas av Mohawk-dalen. Bortom Black 
River ligger Tug Hill Plateau i väster och St. Law-
rence River i norr. Adirondacks utgör en femte-
del av landytan i staten New York och innehåller 
4000 floder. (källa Wikipedia)

Namnet «ADIRONDACKS» är en anglicerad 
version av RATIRONTAKS MOHAWK som bety-
der «de äter träd». Det är ett nedsättande namn 
som Mohawk-indianerna historiskt har tillämpat 
på angränsande Algonquian-talande stammar. 
När maten var knapp, åt Algonquinsna knoppar-
na och barken av träd. (källa Wikipedia)

År 2005 skapades till och med en gigantisk 
Adirondack av Montreal-arkitekter för Inter-
national Garden Festival vid Métis Gardens i 
Quebec (Kanada).
Detta evenemang, skapat 2000, är   erkänt som 
det största i sitt slag i Nordamerika och en av 
världens ledande trädgårdsfestivaler. Varje 
år lockar den mer än 900 000 besökare och 
mer än 220 designers från cirka femton län-
der. Denna festival är en plats för innovation 
och ett verkligt laboratorium för experiment i 
trädgårdskonst. Meddelande till amatörer ...


