
Bröderna Gustafssons charkaffär 
 

Bröderna Johan och Gustav Gustafsson köpte på 1930-talet en tomt på nuvarande adress 

Tivedsvägen 18. I slutet på 1936 lämnade de in en ansökan till kommunalnämnden om att få 

starta både ett slakteri och en affär på tomten. Nämnden ansåg det inte lämpligt att ha ett 

slakteri så nära bebyggelsen så det blev avslag på den delen. Däremot var det fritt fram för en 

affär och en liten fabrik för tillverkning av charkvaror. Verksamheten inrymdes i ett litet rött 

hus en bit in på tomten och hösten 1937 kom verksamheten igång. 

 

 

 
Utdrag ur kommunalnämndens protokoll den 16 januari 1937.  

 

Innan bröderna Johan och Gustav startade eget hade de arbetat några år hos Benjamin Gus-

tafsson i Anderstorp på dennes slakteri. Bröderna fortsatte sedan att åka till Anderstorp när de 

behövde slakta djur till sin egen verksamhet. Arbetsfördelningen i företaget var den att Johan 

stod för tillverkningen av charkvaror medan Gustav stod i affären.  Affären ansågs mycket 

modern för sin tid med bland annat ett isskåp. På vintern åkte de till Åbydammen där de såga-

de upp stora isblock som sedan fraktades hem och lades i en stor isdös bakom affären. Isen 

täcktes med sågspån och på så sätt hade de is året om.   

 

I den lilla charkfabriken tillverkade Johan bland annat falu-, medister-, prins-, potatis- och 

hackkorv. Han var särskilt berömd för medisterkorven. Han gjorde även leverpastej. Korvarna 

kokades i stora grytor och de som skulle rökas hängdes in i rökeriet som låg på baksidan av 



byggnaden. Varorna såldes inte bara i affären utan man åkte också runt på landsbyggden och 

sålde. Från början använde de sin lastbil där de hade ställt en speciell överbyggnad på flaket i 

vilken varorna förvarades. Så småningom skaffade de sig en modern minibuss vilket under-

lättade både för den som körde/sålde och för de som skulle handla. Den gamla överbyggnaden 

till lastbilen förvandlades till lekstuga åt Johans yngsta dotter Carine. På fredagarna körde 

Johan en tur till Björkmarken – Röfors och på lördagarna körde Gustav en tur åt Laxåhållet. 

 
 

 
 En del av ett flygfoto från slutet av 1930-talet. I skogsdungen mitt i bilden byggdes senare 

den nya affären och bostadshuset. 
 

 
Till höger låg affären och till vänster charktillverkningen. Fotot tillhör Marianne Gustafsson. 
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Interiör från den första affären. Fotot tillhör Marianne Gustafsson. 

 

 
Annons från 1940. 

 

 
Annons från 1941 



 
Annons från 1942. 

 

I mitten på 1940-talet började bröderna Gustafsson bygga ett hyreshus alldeles intill Tiveds-

vägen men på samma tomt som den första lilla affären. Huset var inflyttningsklart i början på 

1947. Fastighetens namn var Tallåsen. På första våningen fanns, förutom en lägenhet, en 

affärslokal med tillhörande styckningsrum, kylrum och kontor. På andra våningen låg två 

lägenheter dit bröderna Johan och Gustav flyttade med sina familjer.  

 

 
Gustafssons hus på Tivedsvägen 18. Okänd fotograf. 

 

När slakteriet i Anderstop lades ner på 1940-talet fick Gustafssons vända sig till slakteriet i 

Hova i stället. De inledde ett samarbete med Harald Carlsson som drev den andra charkaffä-

ren i Finnerödja och de turades om att hämta slaktade grisar varannan vecka. Det var ett rik-

tigt tungt arbete att flytta grisarna, som kunde väga över hundra kilo, från lastbilsflaket till af-

fären. När den nya affären stod klar skulle grisarna dessutom bäras uppför fem trappsteg för 

att komma till styckningsrummet. Det var bara att hiva upp den stora djurkroppen på ryggen 

och sakta ta sig upp för trappen.  



 
Johan Gustafsson och Harald Carlsson, som hade Carlssons charkaffär på Skagersholms-

vägen, har hämtat slaktade grisar i Hova. Foto Evald Gustafsson.  

 

 

 

 
Johan Gustafsson i färd med att lasta av slaktade grisar. Foto Evald Gustafsson. 



 
Gustav hjälper sin bror Johan med att få in grisen i styckningsrummet. Foto Evald Gustafsson. 

 

 
Johan i styckningsrummet. Foto Evald Gustafsson. 



I början på 1950-talet började Johan och Gustavs brorson Evald Gustafsson som biträde i af-

fären. Han var mycket omtyckt av kunderna, alltid glad och hjälpsam och han kunde tala för 

varorna han sålde. När affären slog igen 1965 flyttade Evald till Laxå där han blev chef för 

delikatessavdelningen på det nyöppnade Domusvaruhuset. De sista åren var Johan Gustafsson 

ensam ägare till företaget. Affären stängdes för gott hösten 1965. 

 

 
Johan och Gustavs brorson Evald Gustafsson styckar isär en gris. Foto Evald Gustafsson. 

 

 
Evald väntar på nya kunder. Foto Evald Gustafsson. 



När det var dags för den årliga julskyltningen i Finnerödja tilldrog sig Bröderna Gustafssons 

affär alltid ett stort intresse. I mitten av skyltfönstret tronade ett griljerat grishuvud med ett 

rött äpple i munnen. Den som stod för utsmyckningen av huvudet var Evalds mor Hulda. 

Grishuvudet var omgivet av olika egentillverkade varor. Framför disken inne i affären låg en 

gris utsträckt och det gällde för ”fönstertittarna” att gissa grisens vikt. Den som var närmast 

vann en julskinka.  

 

 
Hur mycket väger grisen? Foto Evald Gustafsson. 

 

 
Julskyltning hos Bröderna Gustafsson. Foto Evald Gustafsson. 



 
Skylfönstret hos Gustafssons med det griljerade grishuvudet i mitten. Foto Evald Gustafsson. 

 

 
I samband med julskyltningen var det under många år luciakortege genom samhället. En av 

bilarna som användes var Gustafsson lastbil. Okänd fotograf. 



 
Annons från 1954 

 

 

 
Annons från okänt år 

 

 

 
Annons från okänt år 



 
I oktober 1965 var det auktion på inventarierna från den nerlagda affären.  

 

 

 
Affären slog igen 1965. Foto Georg Forsell. 



Under andra världskriget var det bensinransonering och ransoneringen fortsatte i flera år efter 

krigsslutet 1945. Inköpskorten för bensin skickades ut i rekommenderade brev. En av dem 

som fick ett ransoneringskort var Johan Gustafsson. 

 

 
Johan Gustafsson har fått ett inköpskort för bensin hemskickat till sig från Länsstyrelsen i 

Mariestad. 

 

 
Detta kort kunde användas under oktober – december 1949.  


