
Carlssons livs 
 

Johan Carlsson startade Carlssons charkuteriaffär 1912 och firman registrerades in som 

”Firma Johan Carlsson”. Affären har sedan dess gått i arv inom familjen. Numera är man inne 

på fjärde generationen med Jesper Carlsson som ägare.  2012 kunde affären fira 100-årsjubi-

leum.  

 
 

Johan och Fridas första år i Finnerödja 
 

Johan Carlsson föddes i Halna utanför Töreboda 1879 och gifte sig med Alfrida (Frida) från 

Böja 1904. Samma år bosatte de sig i en liten stuga intill affären i Anderstorp utanför Finne-

rödja. Frida, som var en duktig sömmerska, kom till Anderstorp redan 1897. Hon fick då plats 

som piga hos handlare Gustav Svensson. Johan var i grunden snickare men i Anderstorp lärde 

han sig till slaktare hos Benjamin Gustavsson, son till Gustav Svensson. När fröklängningsan-

stalten startade sin verksamhet i ”Kotthuset” på Kronkajen 1906 blev Johan Carlsson dess 

förste föreståndare. Samma år föddes sonen Harald. 1908 flyttade familjen till Kronkajen. De 

bosatte sig i en liten lägenhet på ett rum och kök på bottenvåningen i själva Kotthuset. I fars-

tun fanns det två dörrar, den ena gick till lägenheten och den andra till fröklängningen. I 

fröklängningshuset föddes dottern Ingrid 1910. 

 

Familjen skaffade sig höns för att få in lite extra pengar. En del av äggen skickades till Stock-

holm där de såldes. När fröklängningen låg nere arbetade Johan Carlsson som snickare vid 

järnvägen. Han lär även ha haft en liten affär i dagsverksstugan på Kronkajen. Johan, tillsam-

mans med sin bror Gottfrid, tog också jobb som slaktare.  

 

 
Kotthuset på Kronkajen. Foto Allan Vörde. 



 
Dagsverksstugan på Kronkajen där Johan Carlsson eventuellt haft en liten affär.  

Okänd fotograf. 

 

 

Johan Carlsson öppnar affär i Fridhem 
 

 
Frida och Johan Carlsson med barnen Ingrid, Harald och Folke framför det stora huset. Till 

höger om sonen Folke skymtar dörren ner till affären. Okänd fotograf.  



1910 köpte Johan Carlsson en tomt av Laxå Bruk på nuvarande Skagersholmsvägen 36. Tom-

ten fick namnet Fridhem. Johan byggde först ett litet hus på tomten som familjen flyttade in i 

1910 eller 1911. Därefter byggde han ett större hus mitt emot det lilla och dit flyttade familjen 

1912. Samma år föddes sonen Folke. Familjen tillhörde Plymouthbröderna, en frireligiös sekt 

med några få medlemmar i Finnerödja. I det stora huset inredde de ett rum på bottenvåningen 

till gudstjänstlokal.  

 

 
Köpebrev från den 14 mars 1910. 

 

 
På kartan finns Fridhem utmarkerad. Den smalspåriga järnvägen mellan Finnerödja och 

Skagersholm (Pila-Brita) finns också inritad.  



 
Utdrag ur handelsregistret 1912.  

 

Den 7 mars 1912 fick Johan Carlsson sin firma inregistrerad i handelsregistret under namnet 

”Firma Johan Carlsson”. Affären inrymdes i källaren på det stora huset och man sålde i hu-

vudsak charkvaror och bröd. Inne på tomten byggdes en uthuslänga. I den vänstra delen av 

längan startade Johan ett litet slakteri och vägg i vägg låg en liten ladugård för familjens egen 

ko. I ladugården stod det då och då även kor som väntade på att bli slaktade. Det var slaktdjur 

som Johan köpt upp av bönderna i socknen. Under de här första åren fanns det inga kyl-

möjligheter så det gällde att köttet blev sålt medan det var färskt. I ett bakre rum till affären 

fanns två stora saltkar där man kunde salta in en del av köttet. Där fanns även en stor kokgryta 

och en ugn. Vid den här tiden fanns det tre slakterier i Finnerödja. Förutom Johan Carlssons 

slakteri fanns det ett i Anderstorp som drevs av Benjamin Gustavsson och ett vid Paradistorg 

som ägdes av Ahlberg.  

 

 
Här syns både det stora och lilla huset. Dörren ner till affären syns till vänster om verandan 

på det stora huset. Okänd fotograf.  



 
Uthuset inne på gården. Den vänstra dörren på bilden gick till ladugården och till vänster om 

den låg slakteriet med ingång från gaveln. Kortet är taget efter det att Carlssons flyttat över 

verksamheten till andra sidan gatan. Okänd fotograf.  

 

 
Johan Carlssons våg som han använde i den första affären. Foto Jesper Carlsson. 

 

Johan Carlsson var en mångsysslare och hade flera företag igång parallellt med affären och 

slakteriet. Bl.a. startade han en bilskola och en taxi- och åkerirörelse. Han sålde även mur- 

och taktegel. På den här tiden fordrades det intyg till allt från kötthantering till försäljning och 

bilkörning. Den 31 juli 1925 fick Johan tillstånd att köra taxi och i april 1931 fick han 



tillstånd att köra gods. I början på 1930-talet ägde familjen Carlsson två personbilar och en 

liten lastbil.  

 

 
I juli 1925 fick Johan Carlsson tillstånd att bedriva taxiverksamhet. 

 

 
1931 fick Johan Carlsson sitt åkeritillstånd.  



 
Till vänster står den lilla lastbilen. De båda personbilarna användes som taxibilar. Mannen i 

vitt är sonen Harald Carlsson och till höger om honom står hans far Johan. Foto från Finnerödja 

almanackan 2007. 

 

 
Toffelfabriken fick låna lastbilen när de skulle frakta iväg träbottnar till järnvägsstationen. 

Okänd fotograf.  



 
Till höger står Harald Carlsson bredvid varubilen med den lilla träkuren på flaket. Till 

vänster står en av taxibilarna med chauffören Gunnar. Gunnar var bror till Haralds blivande 

fru Berta. Foto från Finnerödja almanackan 2002. 

 

 
En av Carlssons bilar, en Pontiac av 1929-års modell. Chaufför är Gunnar Carlsson.  

Okänd fotograf. 



Johan och Harald Carlsson åkte ofta runt i bygden för att hämta upp djur som skulle slaktas. 

Innan man åkte monterades det så kallade djuråket på flaket. Där band man fast djuren så att 

de inte skulle skadas under färden. Turerna gick ofta uppåt Tivedsskogarna och ända bort mot 

Undenäs. På den här tiden var det ingen stress utan man hann titta på nybyggda ladugårdar 

och nyinköpta hästar mm hos bönderna. Naturligtvis bjöds det också på kaffe i stugorna. Dju-

ren som skulle fraktas bort blev aldrig stressade tack vare det lugna tempot. Lite kritiskt kun-

de det bli om en stor tjur skulle upp på flaket. De kunde bli riktigt farliga om de satte den si-

dan till. Då använde man två rep, ett för att dra och styra tjuren framåt och ett som drogs bakåt 

som man bromsade djuret med. 

 

Efterhand började bönderna be Carlssons att de skulle ta med varor från affären när de ändå 

hade vägarna förbi. Det blev upprinnelsen till den första butiksbilen som gjorde debut 1929. 

Butiksbilen var den lilla lastbilen, av märket Chevrolet, som man fraktade djuren med. När 

det var dags att köra ut varor placerades en liten träkur på flaket som fick tjäna som ”affär”. 

Man hade en anordning som man kunde lyfta på och dra av kuren med. Sortimentet var i 

huvudsak charkvaror och bröd. Den första ordinarie turen gick till Tived men snart började 

man även köra till Vårbo-Nysund. Tivedsturen utökades så småningom till att gälla även 

Laxå–Porla. Den lilla lastbilen lånades vid behov ut till andra verksamheter i Finnerödja. 

Toffelfabriken var en av dem som fick låna bilen.  

 

 

 

Ny affär - Skagersholmsvägen 49 
 

 
Köpebrev 1926.  

 

 

I maj 1926 köpte Johan Carlsson två tomter, belägna mitt emot Fridhem, av Laxå Bruk. Två 

år senare började Johan bygga ett slakthus en bit in på den ena tomten. Slakthuset murades av 

betongsten på en gjuten sockel för att det skulle vara kallt även på sommaren. Än idag är det 

svalt där inne sommartid. I taket monterades en stor handvevad vinsch som man kunde vin-

scha upp de slaktade djuren med. På sidorna fanns rörbanor med krokar där man hängde upp 

det färdigstyckade köttet.  

 

I slakthusets källare stod saltbingarna som var gjutna i betong. Man kunde antingen blötsalta, 

torrsalta eller sprutsalta köttet. Olika produkter skulle ligga olika länge i saltet innan det 

röktes. Det var grovt salt som användes. 1964 slutade man med egen slakt. Under flera år hyr-

des slakthuset ut till älgjägarna. Den sista älgen slaktades på 1990-talet.  De flådda älghudarna 

lades ut på gräsmattan bakom slakteriet i väntan på att de skulle tas omhand. Numera är det 

gamla slakthuset förråd.  

 

Vid sidan av slakthuset byggdes en ladugårdslänga. Förutom ladugård fanns där ett utrymme 

för gödsel, ett för hö och halm, ett vedskjul och längst ner ett litet kontor. Det fanns även en 

höskulle ovanpå. 

 



 
Köpebrevet från 1926 gällde två tomter som gränsade intill varandra.  

 

 

 

 



 
En av de ursprungliga saltbingarna finns fortfarande kvar i ”saltkällaren”. 

 Foto Jesper Carlsson. 

 

 
Carlssons affärs- och bostadshus under uppbyggnad. Lägg märke till kon framför huset. 

Okänd fotograf. 



1932 byggde Johan Carlsson det stora trevåningshuset och familjen flyttade in i en av de två 

lägenheterna i december samma år. Den gamla fastigheten Fridhem såldes till David och Ast-

rid Lindblad 1933. På bottenvåningen i det nya huset öppnades den nya charkaffären. Rum-

met som låg vägg i vägg med affären disponerades av Plymouthbröderna. Elektriskt ljus drogs 

in efterhand och i ett gammalt besiktningsprotokoll från 1935 står det att fastigheten hade 5 

glödlampor, ingen var brandfarlig. Besiktningen gjordes av elektrikern Elving Karlsson från 

Degerfors. Han hade troligtvis fått jobbet eftersom han var medlem i Plymouthbröderna. 1934 

drabbades familjen av sorg då Johans hustru Frida avled. Sex år senare gifte Johan om sig 

med Anna Ljung.  

 

 
Carlssons nya fastighet på Skagersholmsvägen. Den låga utbyggnaden kom till i slutet på 

1930-talet. I källaren öppnades en mjölkaffär.  Okänd fotograf.  

 

 
Johan Carlssons såg och yxa som användes vid styckning. Foto Jesper Carlsson 



1938 installerades en York icemaskin i ett utrymme bakom affärslokalen och Carlssons fick 

sitt första kylrum. Innan dess hade man kylt varorna med hjälp av is som förvarades under 

sågspån i en isdös på gården. När installationen var klar kom Johans svärdotter Berta ner från 

lägenheten ovanpå, med den nyfödde sonen Kenneth på armen, för att titta på nymodigheten. 

Kylrummet finns fortfarande kvar men används numera som förråd. I slutet på 1930-talet 

gjordes den första utbyggnaden. Utbygget syns på sidan 12 och användes som mottagnings-

rum för varor. Där fanns även ett kylrum. I källaren öppnade Carlssons en mjölkaffär.  

 

 
Johan Carlsson köpte in djurhudar. 

 

Johan Carlsson köpte in djurhudar från framförallt kor och hästar men även skinn från får och 

getter. Skinnen gjordes först rena innan de saltades in i tunnor. När processen var klar såldes 

skinnen till en uppköpare som i sin tur lämnade in skinnen till ett garveri.  



 
Veterinärintyg från 1939. 



 
Under andra världskriget fick handlarna uppge till Statens livsmedelskommission hur mycket 

socker man hade i lager. 

 

 

 
Under andra världskriget fodrades tillstånd till det mesta. 



Filialen i Gårdsjö 
 

Den 1 december 1908 köpte Johan Carlsson en tomt på 1200 kvm i Gårdsjö för 600 kr. 

Säljare var Gårdsjö Gårds ägare August Andersson och beteckningen på tomten var nr. 8. I 

köpekontraktet står att "Å tomten får icke uppföras slagteri eller svinhus". Troligtvis öppnades 

en affär i huset. Några år senare flyttade brodern Gottfrid till Gårdsjö där han startade ett eget 

slakteri, oklart var. Verksamheten ökade i omsättning så han behövde större lokaler. Den 15 

februari 1922 köpte Gottfrid en tomt på 1200 kvm för 600 kr där han byggde ett bostadshus 

med tillhörande gårdshus på nuvarande Parkgatan 5. Han flyttade över slakteriverksamheten 

dit och öppnade även en charkbutik i bostadshuset. Troligtvis upphörde Johan med sin affär 

när Gottfrid öppnade sin för 1924 revs Johans hus. Virket användes till andra byggnader i 

Gårdsjö. 

 

 
Här låg slakteriet och affären innan rörelsen flyttade till Parkgatan. Foto Erik Rud 1916. 

 

 
Fastigheten på Parkgatan 5 där charkaffären låg. Okänd fotograf. 



1935 överlät Gottfrid sin rörelse till Johans son Folke Carlsson. Folke hann bara vara affärs-

ägare ett par år innan han avled 1938. Johan tog då över ansvaret för verksamheten. I decem-

ber 1939 blev affären inregistrerad som en filial till ”Firma Johan Carlsson” i Finnerödja. 

 

 

 
Filialen i Gårdsjö inregistrerades i handelsregistret 1939. 

 

 

1942 såldes både fastigheten och rörelsen till charkuterist Arne Åberg från Karlskoga. Efter 

ägarbytet upphörde slakteriverksamheten. Rörelsen bestod i fortsättningen av charkaffären 

samt egen tillverkning av charkvaror och ett rökeri. I rökeriet rökte man bland annat ål från 

Skagern. Carlssons i Finnerödja hjälpte Gårdsjöaffären på olika vis även efter ägarbytet. Näs-

tan varje dag kördes det varor från affären i Finnerödja till affären i Gårdsjö. Den som körde 

dit varorna fick också stanna och hjälpa till med vissa göromål innan det var dags för hem-

färd. En av dem som kört varor till Gårdsjö på 1960-talet och även hjälpt till i affären är Kicki 

Carlsson, barnbarn till Johan. Oklart när affären upphörde. 

 



 
Johan Carlsson säljer rörelsen i Gårdsjö 1942.  

 

 
Växlingskort från andra världskriget som gällde i Gårdsjöfilialen. 



 
Interiör från affären i Gårdsjö. Bakom disken en man från Scan och Stina Wiktorsson.  

Okänd fotograf. 

 

 

 
Stina Wiktorsson och föreståndaren Elsie Ameröd samtalar med en kund. Okänd fotograf. 



Affäröverlåtelse i Finnerödja 
 

 
Den 1 mars 1940 överlät Johan Carlsson affären till sonen Harald Carlsson. 

 

 

Den 1 mars 1940 överlät Johan Carlsson affären i Finnerödja på sonen Harald Carlsson. Johan 

Carlsson avled 1950 i en ålder av 71 år. 

 

 

 



Harald och Berta Carlsson 
 

Johan och Fridas äldste son Harald föddes 1906. Efter avslutad skolgång 1919 fick Harald 

börja arbeta hos sin pappa som en allt-i-allo. Han fick med andra ord lära sig yrket som slak-

tare och affärsman från grunden.  

 

Harald har berättat att han var den förste som körde skolskjuts i Finnerödja. En vinter i början 

på 1920-talet blev han ombedd att hämta några barn med häst och vagn och köra dem till en 

av byskolorna. Han fick 1 krona som tack för besväret. Harald tog körkort 1924 och han fick 

flera gånger agera chaufför åt folk utanför familjen. Några gånger fick han sätta sig på cykeln 

och åka till naturdoktorn Teodor Malmberg i Rosendalen för att vara privatchaufför åt honom. 

Teodor hade egen bil men inget körkort. När Carlssons började köra ut varor 1929 var det ofta 

Harald som fick sätta sig bakom ratten i den lilla lastbilen. Harald gifte sig med Finnerödja-

flickan Berta Karlsson 1935.  

 

Harald kom in i handelsregistret 1940 och firman registrerades som ”Carlssons livsmedel 

Harald Karlsson”. Som tidigare nämnts blev Harald ägare till Carlssons affär den 1 mars 

1940. Berta blev i högsta grad delaktig i arbetet redan från början. Hon kom att ta över 

ansvaret för affären medan Harald skötte slakteriet. Tre år efter giftermålet föddes sonen Ken-

neth och 1944 kom dottern Christina (Kicki) till världen. Båda barnen skulle komma att följa i 

föräldrarnas fotspår. 

 

 
 

 

 
Harald Carlsson registrerades i Handelsregistret 1940.  



 
Berta och Harald Carlsson. Okänd fotograf. 

 

I januari 1941 var en av de anställda med om ett olyckstillbud, som kunnat sluta riktigt illa. 

Charkuteriarbetaren Elis Nohlgren hade ett ärende till potatiskällaren och när han inte kom 

tillbaka inom rimlig tid gick man ut för att leta efter honom. Man fann Nohlgren medvetslös 

på golvet i källaren. Dagen innan hade man eldat med träkol i potatiskällaren för att undvika 

att potatisen skulle frysa och det hade då bildats koloxid. Eftersom gasen är luktfri är den 

mycket förrädisk. Mannen fördes till läkare och efter behandling kryade han på sig och fick 

som tur var inga men av händelsen. 

 

 
Harald köpte, liksom sin far, upp djur. 



Omkring 1940 köpte Harald en skåpbil, som var mer praktisk än lastbilen när man skulle ut i 

bygden och sälja sina varor.  

 

 
1943 besiktigades skåpbilen. 



 
Harald Carlsson fick ett slakteritillstånd 1942. 

 

 
Harald Carlsson fick tillstånd som slakteritrafikant 1948. 

 

 
Annons 1948. 



 
Till höger skymtar affären. Bakom sparkstöttingen står grannbarnen Lennart Stenlund och 

Alvar Lindblad. Henry Lindblad sitter på sparken med lille Kenneth Carlsson (son till Harald 

och Berta) framför sig. Fotot från omkring 1940, hämtat från Finnerödjaalmanackan 2009.  

 

 
Barnen Kenneth och Christina utanför affären 1947. Okänd fotograf. 



När Harald och Bertas barn växte upp fick de varsin get som bodde i ladugårdslängan. Kickis 

get hette Pelle och Kenneths Kalle. Getternas favoritnöje var att stångas med varandra. I sam-

ma länga bodde även en svart gris som fick ströva fritt på tomten. Så fort en bil stannade på 

gården och lämnade en dörr öppen hoppade grisen in. När det var dags att slakta den svarta 

grisen kunde ingen, som arbetade med slakt hos Carlssons, förmå sig till att göra det så grisen 

fick skickas till ett annat slakteri.  

 

 
Johan Carlsson tillsammans med barnbarnet Kicki och den svarta grisen. Okänd fotograf. 

 

 
Växlingskort från 1948. De närmsta åren efter andra världskrigets slut behövdes fortfarande 

kuponger när man skulle köpa vissa varor.  



 
Harald Carlsson till höger och Johan Gustafsson till vänster hade var sin charkaffär i Finne-

rödja. Trots att de var konkurrenter hjälptes de åt. Här har de varit till Hova slakteri och 

hämtat hem nyslaktade grisar. Okänd fotograf. 

 

Isdösen 
 

Bakom ladugårdslängan hade Carlssons sin isdös. Under vintern sågade man upp stora is-

block, vanligtvis från Åbydammen, som sedan fraktades hem och lades i dösen. Isen täcktes 

med tjocka lager sågspån och på så sätt hade man tillgång till is även under sommarmånader-

na.   

 

 
Carlssons issax som man tog upp isblocken med. På bilden ser man att saxen är lika bred som 

en halv garageport. Foto Jesper Carlsson. 



En vinterdag i slutet på 1940-talet skulle Harald och sonen Kenneth såga upp isblock på Ska-

gern. Åbydammens is var troligen så uppsågad att man fick åka lite längre denna gång. Harald 

var på väg att köra ut lastbilen på isen när det hände som inte fick hända. Isen brast och fram-

hjulen skar ner genom isen. Harald la blixtsnabbt i backen och med hjälp av snökedjorna som 

satt på hjulen lyckades han backa upp på land igen. Om de fick med sig någon is hem denna 

gång är inte klarlagt.  

 

Några annonser 
 

 
Annons 1947. 

 

 
Annons från okänt år. Ridderhagens mjölk kom från mejeriet i Töreboda. 

 

 
Annons 1950 

 

 
Annons 1954 



 
Annons från 1956. 

 

Mjölkaffären 
 

Som tidigare nämnts så fanns det en mjölkbutik i källaren. Den öppnades troligen i slutet på 

1930-talet. Väggarna hade vitt kakel och kunderna kom ner till affären genom en trappa på 

utsidan. På golvet stod stora krukor med mjölk och grädde. När kunderna kom med sina 

mjölkkrukor, som oftast rymde 3 liter, använde expediten något av mjölkmåtten som syns på 

bilden nedan. Det minsta måttet öste man upp grädde med. 

 

Det var Berta som hade ansvar för mjölkaffären. När lastbilen med de stora mjölkkrukorna 

kom från mejeriet lastades de av intill trappen ner till butiken. I slutet på 1940-talet anställdes 

Harry som charkuterist i affären och det föll oftast på hans och Bertas lott att bära ner de 

tunga krukorna. Mjölkhanteringen moderniserades efter hand. I stället för att ösa upp mjölk 

med skopa övergick man till att hälla över mjölken i rostfria behållare, från vilka man sedan 

kunde tappa upp mjölk till kunderna. När Bertas dotter Christina gått något år i skolan och lärt 

sig räkna fick hon hjälpa till med att sälja mjölk. Hon har berättat för mig att hon än idag 

minns hur mycket tre liter mjölk kostade i början på 1950-talet, nämligen 1:17 kr. Folk köpte i 

allmänhet tre liter åt gången. Mjölkaffären hade även söndagsöppet en timma på förmiddagen. 

Mjölken som såldes kom från Ridderhagens mejeri i Töreboda.  
 

 
Mjölk- och gräddmått som användes i den gamla mjölkbutiken. Foto Jesper Carlsson. 



 
Exempel på krukor som användes när man köpte mjölk och grädde i ”lösvikt”. Glasflaskorna 

kom i mitten på 1950-talet. Foto Gunn Sjöstedt. 

 

I mitten på 1950-talet slog mjölkaffären igen och man började i stället sälja mjölk i glasflas-

kor uppe i affären. En del kunder ville ha mjölk i ljusa flaskor medan andra ville ha den i mör-

ka flaskor. Så småningom började mjölken säljas i tetrapak. Tetrorna kom i järnbackar som 

hade lite vassa kanter så det hände att tetrorna gick sönder. Ingegerd Karlsson har berättat för 

mig att hon arbetade extra hos Carlssons på 1950-talet (då hette hon Svanmark i efternamn). 

1956 tog Ingegerd körkort och fick då börja köra ut mjölk till kunderna. Hon ställde backarna 

med flaskor antingen i bakluckan på en Opel Kapitän eller i affärens nya folkvagnsbuss. 

Leveranserna gick till bland andra Emilias matservering, Sonjas konditori, Ljungkvistens hus 

och till skogsarbetarlägret i Bäcketorp. Bilarna syns på fotot nedan.  

 

Carlssons bilar på 1950-talet 
 

 
Från vänster en Opel Kapitän, en Folkvagnsbuss (båda använde Ingegerd när hon körde ut 

mjölk) och en Chevrolet (köpt i Göteborg). Opeln användes också som taxibil. Okänd fotograf. 

 



År 1952 fick Harald tipps om en begagnad skåpbil i Mölndal som hade använts av postverket. 

Han bad sin svåger Valter som bodde i Göteborg att åka och titta på bilen. Ett par dagar sena-

re fick Harald ett brev med en grundlig beskrivning av bilens både för och nackdelar. Harald 

köpte skåpbilen. 

 

 
Brev till Harald från svågern Valter 1952.  

 

Carlssons utökar sortimentet 
 

I slutet på 1950-talet utökade Carlssons sitt sortiment. Från början var affären en ren charkute-

riaffär men nu började man även sälja andra livsmedel. 1959 fick fastigheten kommunalt vat-

ten indraget till en kostnad av 510 kr. Innan dess tog de vatten från den egna 8 meter djupa 

brunnen som låg precis bakom huset. Vid en senare tillbyggnad på baksidan av huset hamna-

de den gamla brunnen inne i fastigheten. Man beslöt att behålla brunnen och den finns idag 

under en lucka på lagret. Ända in på 1980-talet använde man vatten från brunnen till biltvätt 

och vattning utomhus. 



 
Personal i Carlssons affär 1958: Kenneth Carlsson, Karin Herngren, Berta och Christina 

Carlsson och Ingrid Persson. Foto Arne Sjöstedt. 

 

 
Ingrid Persson, Christina, Berta och Kenneth Carlsson, Karin Herngren. Foto Arne Sjöstedt. 



 
Butiksbiträdena Ingrid Persson och Karin Herngren utanför ingången till affären.  

Okänd fotograf. 
 

Ny butiksbuss 
 

 
Folkvagnsbussen användes som butiksbuss. Foto Arne Sjöstedt 1958. 



Carlssons var i behov av en ny och modernare butiksbuss. 1958 inköptes en folkvagnsbuss 

som inreddes till en liten butik. På en liten yta skulle mycket få plats och de som skötte för-

säljningen vittnar om att det var fruktansvärt trångt. Till vänster om dörröppningen, där chark-

varorna skymtar på bilden nedan, fanns en mobil kyl. Strömmen som kylen drevs med ladda-

des under natten. Kassadisken fälldes upp framför dörröppningen när det var dags för för-

säljning. Där stod en räknemaskin tillsammans med en trälåda som pengarna förvarades i. 

Trälådan byttes så småningom ut till ett plåtskrin. På väggen mot förarsidan satt hyllor med 

specerier och till höger om disken fanns brödet i form av limpor. 1960 kördes tre turer i 

veckan, på onsdagar till Undenäs, på torsdagar till Åboholm och på fredagar stod butiks-

bussen på torget i Laxå. 

 

 
Butiksbussen med kylen till vänster. Foto Arne Sjöstedt. 

 

 
Ingegerd Carlbo handlar vid den nya butiksbussen. Foto Arne Sjöstedt. 



Charktillverkning 
 

Carlssons har i alla tider varit kända för sina charkvaror, inte minst de rökta produkterna. De 

har alltid använt gamla väl beprövade recept utan tillsats av kemikalier. Förr hade de tre olika 

rökar där man eldade med spån och lokalt huggna enbuskar, som togs i kraftledningar. En rök 

fanns i ett litet rött hus med stora dörrar bakom slakteriet. Den höga skorstenen syntes över 

uthustaken. Där röktes skinkor och större köttbitar som först hade försetts med nät. De 

hängdes upp på 120 cm långa träpinnar inne i röken. Man kunde inte ha längre pinnar efter-

som det skulle ha blivit alltför tungt. Röken revs någon gång under 1970- eller 80-talet. De 

två andra rökarna fanns inne i huset. I den ena röktes stora mängder falukorv. I den andra som 

låg i källarvåningen rökte man små korvar som prinskorv och isterband. Den röken är numera 

lager för andra rökverk (tobaksvaror). En av de mest kända korvarna av eget fabrikat var 

Tivedskorven som lanserades 1966. Det var en mager lättrökt korv med lite syrlig smak, 

älskad av många Tivedsbor och säkert många andra också. 

 

 
Detta är det grafiska originalet till varumärket ”Tivedskorv”. Foto Jesper Carlsson.  

 

Carlssons tillverkade inte bara rökta produkter. De gjorde även leverpastej, kalv-, bit- och 

pressylta, hackkorv, potatis-, fläsk-, gryn- och värmlandskorv mm. Under många år var det 

charkuteristen Harry Andersson som stod för charktillverkningen.  En annan populär produkt 

var ärtsoppa som kokades i en stor gryta. Den såldes dels i affären, dels på Finnerödjamarken 

som inföll första onsdagen i september varje år. Under 1970-talet var det ingen lönsamhet i att 

göra egna charkprodukter. Då var det stordrift som gällde och priserna sjönk på charkvaror. I 

början på 1980-talet vände trenden och folk började uppskatta de små charktillverkarna igen. 

Mot slutet gjorde Carlssons bara korv till jul och då gjordes jul-, potatis- och grynkorv (väst-

götakorv) samt julsylta. Det kunde bli 1000 kg korv som stoppades för hand. Allt gick åt i 

butiken. Inför en jul på 1990-talet bar Kenneth och Jesper in 90 stycken halva grisar som 

sedan styckades upp i affären. En del av fläsket gick till korvtillverkning. De sista korvarna 

tillverkades 2001. Då skärptes kraven för kötthantering och man beslöt lägga ner verksamhe-

ten. De sista årtiondena var det Kenneth Carlsson som var charktillverkare.  

 



 
Köksredskap som användes när man kokade lägg, kalvsylta och ärtsoppa. Foto Jesper Carlsson. 

 

 
Formar för tillverkning av pressyltor. Man kokade lägg som sedan rensades och pressades. 

Buljongen silades av och användes till gelén. Foto Jesper Carlsson.  



 
Bindtråd som användes till gryn-, potatis- och värmlandskorv. All korv handknöts på den 

rostfria bänken som lådan står på. Foto Jesper Carlsson.  

 

 
Den här kaffekvarnen användes för att mala kryddor till charkvarorna. Foto Jesper Carlsson. 



 
Köttkvarnens knivar slipades av Oskar Almkvist i Finnerödja.  

 

 

 

 
Annons från 1961. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Flygfoto från omkring 1960 
 

 
 

På flygfotot ovan syns de flesta byggnader som Carlssons förfogat över. I förgrunden Fridhem 

där första affären låg. I mitten syns stora huset. Snett bakom till höger ligger slakteriet. Till 

vänster om slakteriet syns ladugårdslängan och till vänster om den en röd länga som innehöll 

en lägenhet om två rum och kök. I det huset fanns dessutom garage, potatiskällare, tvättstuga 

mm. Från början var det bara en tvättstuga men omkring 1960 byggdes bostadsdelen till. Den 

förste hyresgästen var charkuteristen Harry Andersson som arbetade hos Carlssons. Den röda 

längan revs 1998 eftersom Carlssons behövde plats till en större parkering. Även ladugårds-

längan revs under 1990-talet. Den bortre delen av längan blev ofta påkörd av lastbilar som 

skulle in på baksidan av det stora huset för att leverera varor. Det fanns inte tillräckligt med 

svängrum för de stora lastbilarna där. 

 

Lite blandat 
 

 
Kvittensblockens logotype på 1960-talet. 



 
1960 köpte Carlssons en ny frysenhet och man tog samtidigt en varuförsäkring för frysta livs-

medel. Försäkringen gällde dock inte för glassprodukter.   

 

Carlssons beslöt att ge ut samlartallrikar med Finnerödja motiv. Den första tallriken kom ut 

1962 och hade Finnerödja kyrka som motiv. Tre år senare kom nästa tallrik med kyrkan, 

jordgubbsplanta, tivedstroll och näckros på. Den sista tallriken som gavs ut hade tre motiv – 

gamla skolhuset vid hembygdsgården, näckros och tivedstroll. Varje utgåva gjordes i 100 

exemplar och tillverkades av firma ELG. De var numrerade på baksidan och där fanns också 

information om det som fanns på framsidan. 

 

 
Samlartallrik med kyrkan som motiv 1962. Foto Jesper Carlsson. 



 
Samlartallrik med fyra olika motiv med anknytning till Tiveden. Foto Jesper Carlsson. 

 

 
Samlartallrik med tre motiv. Foto Jesper Carlsson. 



 
Carlssons hade reklam på tändsticksaskar. Foto Anders Svanmark. 

 

 

Som kuriosa kan nämnas att källaren under huset var tänkt att bli reservskyddsrum åren efter 

andra världskrigets slut. Den ansågs lämplig på grund av de 50 cm tjocka väggarna. Det blev 

dock inget av med de planerna. Carlssons traktor var under en tid krigsplacerad i händelse av 

krig. Om kriget kom skulle traktorn köras till Vrestorp och där utrustas för militära ändamål. 

 

 
1966 kostade torgplatsen i Laxå 125 kronor för ett halvår. 



 
Carlssons gjorde affärer med Sölve Petterssons hudaffär i Hova. Denna räkning är från 

1954. 

 



Ombyggnad till snabbköp 1963 
 

Efter en ombyggnad 1963, där affärsytan utökades från 35 kvm till 60 kvm, kunde Carlssons 

öppna sin nya affär i maj samma år. En ny era inträdde i den anrika affären. Från att tidigare 

ha varit en ren charkaffär fick man nu ett modernt snabbköp. Sortimentet utökades med spe-

cerier och förbrukningsartiklar. 

 

 
Karin Herngren plockar upp varor. Okänd fotograf. 

 

 
Invigning av snabbköpet 1963. Charkuterist Harry Andersson, Karin Herngren och konsulent 

Eiler Gustavsson från Scan står bakom den manuella köttdisken. Okänd fotograf. 



 
Invigning av snabbköpet 1963. Okänd fotograf. 

 

 
Varusortimentet utökades i den ombyggda affären. Okänd fotograf. 



Om- och tillbyggnad 1969 
 

 
Ritning på nybygget. 

 

 
Så här såg Carlssons affär ut efter utbyggnaden 1969. Okänd fotograf. 

 

1969 gjordes en större tillbyggnad av affären. Bygget gick rekordsnabbt och under sommaren 

kunde man inviga den 200 kvm stora affären. Den gamla affären på 60 kvm blev nu lager i 

stället. Sortimentet utökades med bland annat husgeråd och textilier. Den manuella köttdisken 

behöll man naturligtvis. Inredningsidéerna stod Harald och Bertas son Kenneth för. I affären 

satt en stor skylt där det stod att kunderna inte fick röra köttet med händerna. 



 
Det var Åke Palmbergs byggnadsfirma som stod för om- och tillbyggnaden av affären. 

 

 
Harald och Kenneth Carlsson plockar upp varor i den nya affärsdelen. Okänd fotograf. 



 
Efter ombyggnaden flyttades ingången till den nybyggda delen. Efter en tid blev det ett tak 

över trappen till ingången. Okänd fotograf. 

 

 
Öppningserbjudanden 1969. 



Styckningsträff 
 

 
1969 anordnades en styckningsträff hos Carlssons. 

 

I november 1969 arrangerade Örebro-Kuriren och Carlssons Livs en styckningsträff i affären. 

Ett 40-tal kvinnor och män hade anmält sig till träffen. Konsulenterna Tage Karlsson och Rolf 

Friberg visade hur man styckade en halv gris och ett kvarts nötdjur på ett professionellt sätt. 

Deltagarna fick också provsmaka en hel del charkvaror. Det bjöds på kaffe med dopp och en 

del fick med sig fina vinster hem från gratislotteriet som Örebro-Kuriren anordnade.  

 

 
Konsulent Tage Karlsson visar hur man styckar kött 1969. Okänd fotograf. 



 
Tage Karlsson, Rolf Friberg och Harald Carlsson vid styckningsträffen 1969. Okänd fotograf. 

 

Lite mer om familjen Carlsson 
 

Arbetsfördelningen mellan Harald och Berta var den att Harald köpte upp slaktdjur, slaktade 

och ansvarade för kött och charkvaror. Kött som inte gick åt i affären sålde Harald i parti till 

Karlskoga. Han tog även hand om kontorsgöromålen. Berta förestod mjölkaffären så länge 

den fanns kvar, stod i charken och tog hand om försäljningen i stort. Berta var känd för att va-

ra pedant när det gällde hygienen både i affären och i slakteriet. Där hade hälsovårdsmyndig-

heterna knappast något att anmärka på.  

 

Förutom den anställda personalen i affären fanns två andra viktiga personer i familjen Carls-

sons liv. Den ena var Frida Körberg som tvättade alla kläder till de anställda i både affären 

och slakteriet. Den andra var Hilda Karlsson från Aneby som var kokerska. Hon ansvarade för 

maten vid middagar och kalas. 

 

I slutet på 1960-talet skaffade sig Carlssons en ny och större varubuss som kunde ta med ett 

bredare sortiment. Dessutom kunde kunderna stå inne i bussen när de handlade. I ett tidnings-

reportage stod det att Harald och dottern Christina började lasta i varorna redan klockan halv 

fem på morgonen. Under dagen skulle de skulle hinna med att betjäna ett 50-tal kunder runt 

om i bygden. När det var höstmarknad i Finnerödja fanns den nya butiksbussen på plats vid 

Paradistorg. 



 
I bakgrunden syns Carlssons varubuss på Finnerödja marken. Foto Georg Forsell. 

 

 

1970 överlät Harald och Berta sin affärsrörelse på barnen Kenneth och Christina. 

 

 

 

Kenneth och Christina Carlsson 
 

 
De blivande affärsidkarna Christina och Kenneth Carlsson 1948. Okänd fotograf. 



1970 var det dags för den tredje generationen att ta över affären. Kenneth (född 1938) och 

Christina (född 1944) fick från tidig ålder hjälpa till i affären och växte på så sätt in i arbetet. 

Redan som 6-åring fick Kenneth stifta bekantskap med hur slakt gick till i familjens eget slak-

teri. Pappa Harald, som köpte upp djur i Tiven, körde även en del till kontrollslakteriet i 

Hova.  

 

En arbetsuppgift för de båda barnen kunde bestå i att köra ut varor med cykel. Varorna sattes 

fast på pakethållaren. 1955 köpte Carlssons in en paketcykel som skulle användas vid bland 

annat mjölkleveranser till Emilias matservering, Pensionatet med flera ställen. Den var så 

trögtrampad att det mest var Kenneth som använde den. Under en period köpte Carlssons 

charkvaror från Lundins i Skövde. Charkvarorna skickades med tåg i en speciell kylvagn och 

nu kom cykeln väl till pass när lådorna med charkvaror skulle hämtas vid stationen.  

 

Under många år stod cykeln undanställd men 2019 tog Christinas son Jesper fram den och 

skickade den till Bröderna Anderssons Cykel & Smide i Töreboda för renovering. Den står nu 

inne i affären som en extra ”hylla”.  

 

 
Jesper Carlsson har precis hämtat den nyrenoverade paketcykeln. Foto Jesper Carlsson. 



 
Paketcykeln står uppställd inne i affären. Foto Susanne Karlsson. 

 

När Kenneth och Christina avlagt realexamen i mitten på 1950-talet respektive i början på 

1960-talet var det dags att börja arbeta på heltid i affären. Christina, som alltid kallats Kicki, 

hade först tänkt utbilda sig till hushållslärare men så blev inte fallet. Hon kom in på utbild-

ningen i Umeå men tyckte det låg för långt bort. Kenneth fick ganska tidigt börja köra varu-

bussen. När syskonen övertog affären blev Kenneth ansvarig för styckning och packning av 

kött men även många andra arbetsuppgifter föll på hans lott. Kicki ansvarade för försäljningen 

i charken och för specialvarorna. I slutet på 1960-talet fick Kennets fru Sonja börja rycka in i 

affären när det fattades folk. Så småningom övergick inhoppen till en heltidsanställning. Hon 

satt mest i kassan men ansvarade också för medicin, tidningar mm.  

 

När Kenneth och Christina övertog affären 1970 firade varubussen 40 år. Det skulle hinna bli 

ett 50-årsjubileum också innan den lades ner. Under många år konkurerade Konsumbussen 

om kunderna men i juni 1980 körde Konsumbussen sin sista tur. Carlssons var nu ensamma 

om att köra ut varor inom kommunen. Den 1 januari 1981 trädde en varuhusförsörjningsplan i 

kraft i Laxå kommun, vilket innebar att den näringsidkare som levererade varor till folk i 

Tiveden fick ett hemsändningsbidrag på 6 kr per kund han servade. När kunden fått det be-

ställda fick han/hon skriva på en lista för att intyga att han/hon fått servicen. Kenneth ansåg 

att det var det bästa Laxå kommun gjort för nu kände han att hans arbetsinsats uppskattades. 

Kommunen kallade det kommunal service på lika villkor oberoende om man bodde i tätort 



eller glesbygd. 1981 upphörde Carlssons med butiksbussen. Istället fick folk ringa till affären 

på onsdagarna och beställa de varor de ville ha och på torsdagarna körde Kenneth ut det som 

beställts. Vid varuleveranserna var det inte sällan som kunderna skickade med stryktips, 

recept, brev mm som Kenneth fick ombesörja när han kom tillbaka till affären. Första året var 

det 28 hushåll som fick varor hemkörda och sträckan Kenneth körde blev ca 7 mil.  

 

 
Paret Wilhelmsson i Skomakartorp får varor från Carlssons. Okänd fotograf. 

 

 
Kenneth levererar varor till Valborg i Björkmarken. Okänd fotograf. 

 



 
Annons från 1982.  

 

 

 
Det har alltid funnits gott om fordon hos Carlssons. Den här Volvo BM 430 köptes in 1976. 

Kenneth är på väg till den gamla soptippen med ett lass sopor. Foto Christina  Carlsson. 



Styckningskurs 
 

Hösten 1978 anordnades en styckningskurs hos Carlssons i Finnerödja. Kursen gick i Studie-

förbundet Vuxenskolans regi och Kenneth Carlsson var ledare för de tio herrar som anmält 

sig. Kursen hölls i källaren under affären. Samtliga deltagare var jägare så det föll sig naturligt 

att de ville lära sig stycka på rätt sätt. Förutom styckning fick herrarna även lära sig göra korv 

och sylta. I december köpte deltagarna var sin halv gris som de sedan fick göra i ordning på 

gammalt sätt. Det blev, förutom korv och sylta, revbensspjäll, skinka, sidfläsk, kotletter mm.  

 

 
Kursledare Kenneth Carlsson i rutig skjorta, Johan Pettersson, Conny Persson, okänd och 

Lars Gustavsson. Okänd fotograf. 

 

 
Stig Höglind, Ingmar Persson och Karl-Ingvar Lindström gör korv. Okänd fotograf. 



Bageriet 
 

När Kenneth och Sonjas son Anders hade gjort lumpen behövde han ett arbete och fick då 

anställning i affären. För att det hela skulle gå ihop ekonomiskt behövde de utöka med något. 

De valde mellan slakteri och bageri. Det blev bageri och starten skedde 1984 i källaren under 

affären och med begagnad utrustning. Det var Kenneth som stod för bakningen. Han började 

oftast kl. 3 och han bakade både limpor, vetebröd, kakor och tårtor. Han älskade att baka och 

grunderna hade han lärt sig av Sonja Carlsson som hade konditori i Finnerödja fram till mitten 

på 1960-talet. Sonja levererade under några år bröd till Carlssons affär och det var som regel 

Kenneth som hämtade brödet. Han passade då på att lära sig ett och annat om konsten att baka 

bröd.  

 

Finnerödjaborna uppskattade det hembakade brödet och bageriet bidrog till lönsamheten i 

affären. Semlor har varit en av Carlssons specialiteter under årens lopp. De började göra 

semlor med runt lock som kallades ”Göteborgssemla”. Förutom den vanliga semlan bakade 

Kenneth också en specialsemla som var lite lyxigare än den traditionella. Den innehöll både 

mandelmassa och vaniljkräm. Sommaren 1995 började han även sälja jordgubbssemlor som 

blev en storsäljare under sommaren. I en intervju 1987 berättade Kenneth att han alltid varit 

morgonpigg liksom sin far och farfar. De somrar det kom mycket turister till trakten kunde de 

sälja hembakat bröd för 1 miljon kronor. Det var matbröd och kaffebröd som gick bäst. De 

rena konditorivarorna var det svårare att få lönsamhet i. Från september 1992 till april 1993 

bakade Kenneth 20 000 semlor. Det var inte bara Finnerödjabor som uppskattade dessa 

bakverk. De hade många trogna kunder från Laxå och även Örebroare köpte deras semlor. 

Priset för en semla på 1980-talet var 7 kr. En mycket udda beställning fick affären 2009. Det 

var en före detta Finnerödjabo som ville ha två semlor levererade till en flygplats i Paris. Det 

ordnade affären med hjälp av en fryspåse och kylklampar. Semlorna höll sig fräscha hela 

vägen.  

 

 
Foto Tove Svensson. 



 
Ett urval av Carlssons berömda semlor. Okänd fotograf. 

 

 
Kenneth i färd med att baka bullar 1991. Okänd fotograf. 



 
Lilla Frida låter sig väl smaka av Finnerödja semlan som morfar Kenneth har bakat. Mamma 

Susanne hjälper till. Okänd fotograf. 

 

 

På 1990-talet var det 40 % matbröd, 40 % kaffebröd och 20 % kondisvaror som tillverkades i 

bageriet. När Kenneth klarat av passet i bageriet fortsatte han i affären. Arbetsdagen slutade 

först kl. 19. På mornarna hjälpte Kenneths fru Sonja till med att packa brödet som han bakat. 

På 1990-talet var det en konditor från Rudskoga som handlade i affären. Han började ge 

Kenneth tipps om olika bakknep. Bland annat att man skulle använda träslev till gjutgelé, som 

man la över tårtor. Han visade också hur man gjorde riktig smörkräm. En av mannens specia-

litéer var rosor till tårtdekorationer. Han rullade ut marsipanen med hjälp av en glödlampa för 

att få till tunna blad. Under en period gjorde konditorn från Rudskoga rosorna åt Carlssons.  

 

 

 

Utvecklingen går vidare 
 

Carlssons var inte främmande för att köpa in äldre föremål som kunde användas på ett nytt 

sätt. Ett exempel är en bagagevagn som köptes in från Finnerödja station. Vagnen användes 

vid Torgdagarna i Laxå och när det såldes grönsaker utanför affären. 

 

1992 gjordes en om- och tillbyggnad på 120 kvm. Det resulterade i ett ökat utrymme för lager 

och kontor. Man ordnade olika aktiviteter i och utanför affären och man såg också till att vara 

med på olika jippon inom kommunen. 1997 fick ICA-affären i Finnerödja en fin utmärkelse 

då den utsågs till årets företag i Laxå kommun. Juryns motivering: ”Kenneth Carlsson med 

familj har genom ett miljömedvetet och idérikt entreprenörskap visat stor känsla för bygdens 

servicebehov och för sitt företags utveckling”.  



 
Årets företag i Laxå kommun 1997. Foto Gunn Sjöstedt. 

 

 
Den här ståtliga björnen fick affären låna av Polarbröd. Okänd fotograf. 



 
Lillemor Persson och Christina Carlsson har öppnat ett Carlssons i miniatyr på en mässa i 

Laxå Idrottshall 1996. Okänd fotograf. 

 

 
På mässan såldes lokalt framtagen jordgubbssaft. 



 
Grönsaksförsäljning utanför affären. Okänd fotograf. 

 

 
Jordgubbens dag vid Paradistorg 1998. Kenneth och Christina säljer bland annat kaffe.  

Okänd fotograf. 



Den 18 februari 1999 fick affären fint besök när Bosse Jardler från P4 Örebro sände sitt 

program ”På jobbet” därifrån. Programmet fick ett stort genomslag och i flera år efteråt hörde 

folk av sig, antingen per telefon eller vid personligt besök i affären, och berättade att de hört 

programmet. 

 

 
Bosse Jardler sände sitt populära program ”På jobbet” från affären 1999. Foto Jesper Carlsson. 

 

Miljösatsningar 
 

Kenneth Carlsson var mycket intresserad av miljön och ville gärna ligga i framkant när det 

gällde miljösatsningar i affären. Trots miljöintresset var han inte alls intresserad av att vistas 

ute i skog o mark, enligt egen utsago. Under 1995 installerades nya kyl- och frysdiskar som 

inte innehöll den miljöfarliga freongasen. Satsningen gick på en halv miljon kronor. Investe-

ringen kunde göras tack vare att de sökt och fått bidrag, till en del av kostnaden, från läns-

styrelsens glesbygdsstöd. I källaren byggdes ett nytt maskinrum för den nya kylanläggningen. 

I samband med det bygget passade man på att installera en offentlig toalett med skötbord 

eftersom det inte fanns någon sådan i Finnerödja.  

 

En annan del av miljötänket var att man komposterade frukt- och grönsaksavfall och sorterade 

plats, papper och kartong. Kenneth hade långt framskridna planer på att återvinna värme från 

kylsystemet för att värma upp fastigheten med. Han ville också bygga en miljöstation där hela 

Finnerödja kunde sopsortera och kompostera. I januari 1996 premiärvisades Carlssons nya 

miljösatsningar för kommunens politiker. I en tidningsartikel från slutet på 1990-talet berätta-

de Kenneth att han var orolig över matdebatten som han tyckte var snedvriden. ”Nu ska allt 

kött vara benfritt och lätt att tillaga. Förr köpte man ett stycke kött med ben till helgen och det 

räckte till flera måltider. Av benen kokade man buljong som blev till en god soppa”. Kenneth 

var också irriterad över alla kontroller från myndigheternas sida. Under en och samma vecka 

kom hälsoskyddsinspektören, yrkesinspektionen och en våginspektör på besök. Han undrade 



om det inte var bättre att informera i stället än att bara kontrollera. ”Det går inte att komma 

ifrån att man uppfattar kontrollerande myndigheter som fiender”, sa Kenneth.  

 

 
Kenneth Carlsson vid ingången till affären. Okänd fotograf. 

 

Förr kunde man handla på ”krita” hos Carlssons. Inköpen skrevs upp i en kontobok och beta-

lades i efterhand. Detta förfarande var vanligt i många affärer. Detta system hölls vid liv ända 

in på 1990-talet hos Carlssons. Det upphörde först när ICA:s datoriserade kassasystem Budica 

infördes i butiken. 

 

Som tidigare nämnts är Carlssons affär ett riktigt familjeföretag där olika familjemedlemmar 

har passerat revy under årens lopp. Efter det att syskonen Kenneth och Christina tagit över 

ruljangsen efter sina föräldrar 1970 anställdes Kenneths fru Sonja. Några år senare kom 

Christinas man Ingvar med i bilden. 1982 anställdes Kenneths och Sonjas dotter Susanne på 

heltid och åren 1984 – 1988 arbetade även sonen Anders i affären.  



 
Kenneth, Sonja, Christina och Susanne på 1980-talet. Okänd fotograf. 

 

Posten flyttar in 
 

 



Postens lokalkontor i Finnerödja blev allt mindre lönsamt i början på 1990-talet och i februari 

1994 lades det ner. Carlssons handelsbod tog över servicen och den 7 februari 1994 kunde de 

första kunderna uträtta sina postärenden i affären. Postverket byggde upp ett litet postkontor i 

hörnet till vänster innanför ingången. Det sattes upp skyddsglas över disken och installerades 

ett flyttbart kassavalv. Cristina Carlsson fick, tillsammans med två anställda, lära sig kassa-

hantering på det gamla postkontoret innan det lades ner. Det nya postkontoret hade ungefär 

samma öppettider som det gamla, det vill säga en timma på förmiddagen och ett par timmar 

på eftermiddagen. Denna kassaservice kunde upprätthållas i nästan 10 år innan den definitivt 

lades ner i november 2003. De styrande på posten tyckte att det var för få transaktioner. Det 

som återstår av postservicen nu är paket- och rekhantering som sker i anslutning till den be-

mannade charkdisken 

 

 

 

 

År 2000 slutade Kenneth och Sonja i affären på grund av att Kenneth drabbats av sjukdom. 

Christina Carlsson och hennes son Jesper köpte då ut Kenneth och Sonja och det är nu mor 

och son som driver företaget vidare.  

 

 

 


