
Skagersholmsvägen  
 

 
Häradsekonomiska kartan 1877 – 1882. Lantmäteriets historiska kartor. 

 

På ovanstående karta från 1882 ligger Finnerödja kyrka till vänster om F i Finnerödja. Mellan 

j och a i Finnerödja går en väg rakt ner mot järnvägen, det är Skagersholmsvägen. De enda 

hus som fanns i närheten av vägen vid den här tiden låg nära bron över Skagersholmsån. De 

tillhörde kvarnen och sågen. 
 

I slutet av 1800-talet ägdes marken efter Skagersholmsvägen av Laxå Bruk. År 1901 upprät-

tades en karta där framtida byggnadstomter var inritade men det dröjde ända till 1908 innan 

den första tomten såldes. 1930 köpte Benjamin Gustavsson från Anderstorp Finnerödja kvarn 

med tillhörande mark av Laxå Bruk. Kvarnens mark låg delvis efter Skagersholmsvägen, ne-

danför bron.  Här följer en sammanställning på verksamheter som funnits efter Skagersholms-

vägen. Där fanns bland annat smedja, skomakeri, café, rum för resande, slakteri, affär, målar-

verkstad, taxirörelse, plåtslageri, telefonstation, skrädderi, trikåfabrik, cementfabrik och kol-

ugnar. Den enda av dessa verksamheter som finns kvar idag är Carlssons affär. 

 

 

 
Köpekontrakt mellan Benjamin Gustafsson och Laxå Bruk 1930. 



 
Flygfoto från 1930-talet. Den ljusa vägen som går snett upp mot höger är Skagersholms-

vägen. Långt upp till vänster syns kyrkan.  
 

Kolbryggor 
 

I början på 1900-talet fanns det fyra stickspår som utgick från vändskivan som syns som en 

rund ring på skissen nedan. Spåret som går nästan parallellt med västra stambanan var för-

bindelselänken mellan stambanan och de övriga stickspåren samt den smalspåriga järnvägen 

mot Skagersholm (Pila-Brita). Stambanan hade vid den här tiden bara ett enkelspår.  Stick-

spåret som går rakt upp anlades av Olof Anderson som ägde affären Andersson och Co, det 

stora tegelhuset på nuvarande Stationsgatan 4. På den tiden fanns inte det stora röda SJ-huset. 

 

De två övriga stickspåren låg på var sin sida om Skagersholmsvägen. Intill dessa spår låg två 

kolbryggor. Kolbryggan till vänster användes troligtvis av Domänverket. Där kunde man köra 

upp med häst och vagn och tippa kolet direkt ner i en godsvagn. Intill det högra stickspåret 

slutade den smalspåriga järnvägen från Skagersholm. Där skedde omlastningen av gods som 

antingen kom från Skagersholm eller skulle fraktas dit. Skagersholms egendom ägdes vid den 

här tiden av Laxå Bruk så kolbryggan intill det högra spåret användes av Bruket. Pila-Brita 

lades ner 1921 och ungefär samtidigt försvann de två kolbryggorna.  

 
 

 
Karta över stationsområdet med de två kolbryggorna som det såg ut 1913. 

Karta hämtad från Torbjörn Ljungqvist ”Finnerödja – Skagerns järnväg”. 

Kolbryggor 

Pila-Britta 



Aktiviteter i början på Skagersholmsvägen 
 

Alldeles intill järnvägsövergången till höger om Skagersholmsvägen, från järnvägen sett, låg 

en liten äng där det har förekommit en del olika aktiviteter under årens lopp. Jag minns själv 

när zigenarna slog läger där på 1950-talet. Det var spännande att gå förbi platsen och få en 

skymt av ett liv som var så annorlunda mot ens eget. Om man betalade 25 öre kunde man få 

komma in och se hur det såg ut inne i själva lägret. Min mamma hade förbjudit mig att gå in 

där men ett år blev nyfikenheten för stor så jag och en kompis trotsade våra föräldrar. Där 

inne kunde man bland annat bli spådd men vi föll inte för frestelsen. Jag var livrädd för att 

någon skulle se att jag kom ut därifrån och sen skvallra för mina föräldrar men allt gick bra.  

 

 

 

 
Början på Skagersholmsvägen med SJ-huset till vänster och Sofielund till höger. Närmast till 

höger liggerden omtalade ängen. 

 

 

 

Gräsplätten har även använts vid valborgsmässofirande då Finnerödja manskör hälsade våren 

välkommen. I stället för majbrasa eldade man ris i tjärtunnor. Under många somrar slog Betel 

upp sitt stora tält där för de traditionella tältmötena. Strömmen som behövdes till högtalarna 

togs från ett bilbatteri. På vänster sida om vägen, utanför SJ-huset, fanns en mindre gräsplan 

där en varieté höll till i slutet på 1930-talet. Där kunde man beskåda starke Arvid, troll-

konstnärer och galanta damer.  

 

 



 
Finnerödja manskör. Kortet infört i Finnerödja almanackan 2007.  

 

 

 
I bakgrunden syns Betels tält. Kortet är taget från Sofielunds tomt 1954. På gräset sitter 

Gunn Sjöstedt med kusinerna Britt-Marie och Roger Andersson från Örebro. Paret till höger i 

bakgrunden är Oskar och Hilma Andersson som bodde i Sofielund. Till vänster sitter kusiner-

nas mor Brita Andersson. Foto Holger Andersson. 



Sofielund - Skagersholmsvägen 38 
 

 
Sofielund. Okänd fotograf. 

 

Tomterna efter Skagersholmsvägen började bebyggas några år efter det att man börjat bygga 

på Tivedsvägen. Det första köpebrevet undertecknades på nyårsafton 1908 och det var såg-

mästaren Gustav Adolf Karlsson som var köparen. Han byggde ett hus som innehöll fyra små 

lägenheter och huset fick namnet Sofielund. Enligt församlingsboken skedde den första inflyt-

tningen 1911. Två år senare flyttade smeden Erik Gustav Johansson dit och han blev ägare till 

Sofielund 1916. På tomten fanns (och finns fortfarande) två uthus där det vänstra var en 

smedja. Troligtvis var det Johansson som startade smidesverksamheten där. Smeden avled 

1938 och det är ovisst om smedjan användes efter det året.  

 

På 1940-talet och en bit in på 1950-talet bodde skräddaren Karl Oskar Jonsson i en av lägen-

heterna på nedre botten. Han hade sitt skrädderi i lägenheten och sydde mest arbetskläder. 

Ungefär samtidigt bodde taxiägaren Lennart Svanmark i huset. 

 

 
Annons 1950. 



 
Köpebrev för tomten Sofielund.  



Carlssons i Fridhem – Skagersholmsvägen 36 
 

 
Johan Carlsson med fru Frida och barnen Ingrid, Harald och Folke utanför huset Fridhem. 

Ingången till affären i källarvåningen syns till höger om pojkarna. Okänd fotograf. 
 

1910 köpte Johan Carlsson tomten bredvid Sofielund och byggde först det lilla huset som 

syns på bilden nedan. Två år senare stod det större huset färdigt och familjen flyttade in där. 

Samma år öppnade Johan Carlsson affär i källarvåningen och det blev starten på Carlssons 

livs som fortfarande finns i familjens ägo. Så småningom behövde Johan Carlsson större lo-

kaler och köpte därför två tomter mittemot Fridhem år 1926. Först byggde han slakteriet en 

bit ner på tomten och några år senare det stora huset intill vägen som innehöll både affär och 

två lägenheter. Familjen flyttade in i huset 1932.  

 

 
Ett lite nyare kort där även det mindre huset syns. Okänd fotograf. 



Carlssons – Skagersholmsvägen 49 
 

 
Det nya affärshuset med två lägenheter var inflyttningsklart 1932. 

 

1940 tog Johans son Harald och hans fru Berta över affären. Under 1940-talet och en bit in på 

1950-talet fanns samhällets enda mjölkaffär i källaren på den lilla utbyggnaden som syns på 

fotot ovan. 1970 var det dags för tredje generationen att ta över verksamheten då Harald och 

Bertas barn Kenneth och Christina (Kicki) blev de nya ägarna. Carlssons har alltid haft ett 

gott rykte när det gäller charkvaror. Under flera decennier tillverkade de själva många av 

charkprodukterna som de sålde. I början på 2000-talet blev Kickis son Jesper, som fjärde ge-

neration, delägare i affären. Affären har byggts till och om inte mindre än 13 gånger under år-

ens lopp och är nu ett varuhus i miniatyr. 2012 kunde Carlssons livs fira sitt 100-års jubileum.  

 

 
1958 arbetade Kenneth Carlsson, Karin Herngren, Berta Carlsson, Kicki Carlsson och Ingrid 

Persson i affären. Foto Arne Sjöstedt. 



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

 

 
Carlssons affär efter utbyggnaden 1969. Okänd fotograf. 



 
Carlssons har alltid varit ett rent familjeföretag. I bakre raden syskonen Kenneth och Kicki 

Carlsson. Framför står Kenneths fru Sonja och dottern Susanne. Foto från mitten av 1990-

talet. Okänd fotograf. 

 

 
Jesper Carlsson är fjärde generationens ägare till affären. I bakgrunden syns en del av det 

stora sortimentet. Foto Owe E Hermansson Mariestads Tidning. 

 

Familjen Lindblad – Skagersholmsvägen 36 
 

 
Utdrag ur lagfartsbok. 



Johan Carlsson sålde fastigheten Fridhem till David och Astrid Lindblad 1933. Familjen 

Lindblad bosatte sig i lägenheten på övervåningen. I lägenheten på ett rum och kök på botten-

våningen bodde sedan tidigare en familj som fick bo kvar även efter ägarbytet. Ett rum på bot-

tenvåningen hade tidigare varit en gudstjänstlokal för Plymouthbröderna, som Carlssons var 

medlemmar i. Det rummet gjorde Lindblads om till ett resanderum. Uthyrningen pågick från 

omkring 1935 – 1945 och var som ett vandrarhem där frukost ingick. Det var mest cyklister 

på genomresa som hyrde. Ute vid vägen satt en skylt med texten ”Rum för resande”. Den 

gamla skylten finns fortfarande kvar men nu på en mer undanskymd plats i sonen Henry 

Lindblads sommartorp utanför Finnerödja. Henry berättade för mig att hans föräldrar ärvde 

skylten av någon som bodde i Fredbergs hus på Tivedsvägen 9. Där hade det tidigare funnits 

rum för resande. Jag frågade varför det stod ”1 tr. upp” längst ner på skylten, rummet låg ju på 

bottenvåningen. Fick till svar att man först måste gå upp på övervåningen och anmäla sin an-

komst.  

 

David Lindblad var snickare till yrket men efter att han förlorat ena benet kunde han inte ut-

öva sitt yrke längre. Hans fru Astrid fick hjälpa till med försörjningen och hon var bland annat 

telefonist vid telefonstationen lite längre ner på gatan. Under några år runt 1940 byggdes dub-

belspåret förbi Finnerödja. Under de åren hyrdes resanderummet ut till fyra rallare och famil-

jen fick på så sätt en liten men stadig inkomst de åren.  

 

 
Henry Lindblad med den gamla skylten. Foto Gunn Sjöstedt. 

 

Som nämnts tidigare fanns det redan en hyresgäst på bottenvåningen. Det var änkan Ellen Jo-

hansson och hennes tre minderåriga barn som bodde där. Hon hade varit gift med mjölnaren 

Erik Gustav Johansson vid Nykvarn som avled 1931. I december 1932 flyttade Ellen med sina 

barn till Fridhem där Ellen öppnade café i sitt kök för att tjäna ihop några kronor. Efter tre år 

flyttade Ellen och hennes barn ifrån lägenheten och caféet lades ner. Två år senare gifte sig 

Ellen med Herman Nykvist som bodde i huset snett emot Fridhem på Skagersholmsvägen 51. 

Nykvist var målare och hade sin verkstad i ett uthus på baksidan av boningshuset. Förutom att 

åta sig målningsarbeten tillverkade Herman även skyltar. Han målade också tavlor och sägs 

ha varit en duktig konstnär.  



Skomakare Fröberg – Skagersholmsvägen 36 
 

I Finnerödja fanns det förr åtskilliga byskomakare som såg till att folket ute i bygderna fick 

sina skor lappade och lagade. En del tillverkade även skor som de sålde under marknadsda-

garna vid Paradistorg. I början på 1900-talet började antalet byskomakare minska och på 

1940-talet fanns bara Göte Fröbergs reparationsskomakeri kvar. Göte Fröberg var tredje ge-

nerationens skomakare och redan i skolåldern gick han i lära hos sin farfar. 1917 började 

Göte, som fjortonåring, spika trätofflor på toffelfabriken i Finnerödja och det höll han på med 

till 1933. Då startade han ett eget skomakeri på Skagersholmsvägen 36 där han även spikade 

trätofflor i egen regi. Han fick hyra en lokal i uthuset inne på gården av familjen Lindblad. 

Två år senare flyttade Göte och hans hustru Agnes in i lägenheten på bottenvåningen på Lind-

blads hus. Där bodde de till 1938 då de flyttade till grannhuset på Skagersholmsvägen 34. 

 

 

 

 
Göte Fröbergs skomakeri på Skagersholmsvägen 36. Över dörren satt en skylt som talade om 

var skomakeriet låg. Till höger låg ett garage som polisman Erik Andersson hyrde under någ-

ra år för sin tjänstebil. Längst till vänster hade Carlssons sitt första slakteri innan de flyttade 

tvärs över vägen. Okänd fotograf. 

 
 

På 1930-talet blev det omodernt med trätofflor. Fröberg upphörde med att spika träskor och 

ägnade sig enbart åt skomakeri. När syntetmaterialet gjorde sitt intåg fick skomakarna mindre 

att göra och Göte såg inte med blida ögon på den utvecklingen. Det lönade sig inte att repare-

ra sådana skor om de ens gick att reparera. I en tidningsartikel sa han att ”numera är det ju 

nästan bara papp i skorna. Förr fanns det en kontrollinstans som kollade att det inte fanns 

papp i bakkappa, tån eller i bindsulan men när kontrollen togs bort kom pappen tillbaka”.  



 
Annons från 1949. 

 

 
Göte Fröberg med några av sina träskor. Urklipp från okänd tidning. 

 

På 1960-talet började träskorna bli moderna igen. Göte Fröberg upphörde med skomakeriet 

och ägnade sig helt åt trätoffeltillverkning. Bottnarna köpte han från Finnerödja trätoffelfab-

rik. Hans Tivedstofflor blev mycket populära och åtskilliga turister hittade till hans lilla verk-

stad för att köpa de eftertraktade träskorna. Om någon hade speciella önskemål så kunde Frö-

berg ordna det. Det kunde vara att någon hade höga vrister eller breda fötter. Personlig service 

med andra ord. I en tidningsintervju från slutet på 1960-talet berättade Göte Fröberg att förr 

var det bara svarta tofflor som gällde och det var inte så noga med finputsen. Man klistrade 



inte på några sulor under bottnarna utan var och en spikade själv på gamla remmar eller annat 

som fanns till hands. Numera gällde det att ha ett brett sortiment med allt från den vanliga 

smedtoffeln till träskor i olika pastellfärger.  

 

Göte Fröberg tillverkade sina trätofflor hantverksmässigt men hade hjälp av en hydraulisk 

press när han skulle sammanfoga sulan med träbottnen. En tid hade han också en spikmaskin 

som spikade fast ovanlädret på bottnarna men den sålde han. ”Det var bättre att spika för 

hand, även om det går långsammare, för då fanns det ingen risk att spikarna släppte”, sa han. 

Han berättade att det är skillnad på industritillverkade och hantverkstillverkade träskor. De 

handgjorda är handpinnade och håller formen bättre. Det blöta och mjuka lädret formas runt 

en läst innan lädret spikas fast. Inom industrin trycks lädret först på träbottnen innan det 

pressas ut med hjälp av en läst. 

 

I början på 1940-talet fick Göte Fröberg ett lite udda uppdrag. Röda Korset i Finnerödja hade 

beslutat att köpa in en sjukbår som kunde användas i socknens taxibilar. Föreningen ville gyn-

na en av samhällets hantverkare och valet föll på skomakare Fröberg, som tillverkade båren i 

läder.  

 

Göte Fröberg gjorde sin sista arbetsdag den 30 september 1970 . I samband med pensione-

ringen sålde han av lagret med träskor och de maskiner han hade. Han sparade endast de nöd-

vändigaste verktygen som behövdes för att göra ett par träskor. Efter pensioneringen blev det 

bara lite strötillverkning, på hobbybasis.  

 

Inne i skomakeriet satt en skylt där man kunde läsa: ”Detta företag är inte lönsamt, men det är 

trivsamt”. Göte Fröberg var medlem i Sveriges Skomakeriidkares och Skohandlares Riksför-

bund. 

 

 
Bilden är från Göte Fröbergs sista arbetsdag den 30 september 1970. Urklipp från okänd tidning. 



 
Pensionärerna Göte Fröberg och Linné Andersson tar en kopp kaffe tillsamman. I början på 

1930-talet hade de varit arbetskamrater på Finnerödja toffelfabrik. Foto Arne Sjöstedt. 

 

Granvik – Skagersholmsvägen 34 
 

Bredvid Fridhem låg förr ett rött hus som kallades Granvik. Huset byggdes någon gång före 

1918. På 1930-talet bodde Finnerödjas första polis Erik Andersson där under några år. Sin 

tjänstebil hade han i garaget hos grannen Lindblad. Garaget låg vägg i vägg med Fröbergs 

skomakeri. Se foto på sidan 12. Från 1938 och många år framåt bodde skomakare Fröberg 

med familj i Granvik. Huset är numera rivet och ersatt med ett litet hyreshus. 

 

 
Vy från Skagersholmsvägen med Carlssons affär till höger och Granvik en bit ner på vänster 

sida. Lennart Stenlund och Alvar Lindblad står bakom sparken. Henry Lindblad har Kenneth 

Carlsson i knät. Alla pojkarna bodde grannar. Foto från 1940 hämtat från Finnerödja almanackan 

2009. 



 
Skagersholmsvägen i kvällsljus 2016 med Carlssons affär till vänster och hyreshuset som er-

satte Granvik till höger. Bortanför hyreshuset syns Fridhems två röda hus. Foto Per Svensson.  

 

Teddy Nilssons taxirörelse – Skagersholmsvägen 32 
 

När Teddy Nilsson startade sin taxirörelse omkring 1937 bodde han och hans bror Roy på 

övervåningen hos plåtslagare Oskar Stenlund på Skagersholmsvägen 30. Teddy köpte tomten 

bredvid Stenlunds 1937 och byggde till en början ett tvåbilsgarage där. Innan garagen var fär-

diga fick Teddy ha sina två taxibilar stående hos skräddare Johansson tvärs över vägen. 

 

 
Teddys tvåbilsgarage. I bakgrunden Stenlunds plåtslageri. Fotot tillhör Anette Nilsson. 

 

Teddy Nilsson gjorde om sin ena bil så att det gick att få in en sjukbår i bilen. Det här var 

långt innan Finnerödja hade en egen ambulans. Teddy hade även en Studebaker, en liten last-

bil som han körde mjölk med. Han och hans medhjälpare hämtade upp mjölkkrukorna hos 

bönderna och körde dem till mejeriet i Hova. Teddys dotter Anette berättade för mig att hon 

minns hur det luktade mjölk om flaket.  



 
Annons från 1940.  

 

 
Teddy Nilsson har parkerat sin taxibil hos skräddare Johansson och korsar Skagersholms-

vägen för att komma hem till sitt rum hos familjen Stenlund. Fotot tillhör Anette Nilsson. 

 

 
Teddy Nilsson bredvid en av sina taxibilar. Flickan är Teddys brorsdotter Marianne Nilsson. 

Fotot från omkring 1947 tillhör Anette Nilsson. 



 
Arvid Ahlberg och Teddys bror Roy körde Teddys mjölkbil mellan Finnerödja och Hova. 

Foto från Finnerödjaalmanackan 2008.   

 

 
Teddy med dottern Anette på flaket till mjölkbilen 1950. Fotot tillhör Anette Nilsson. 



 
Teddy Nilsson bredvid sin mjölkbil. Här har han kopplat på en liten släpkärra. 

 Fotot tillhör Anette Nilsson. 

  

 
Bostadshuset på Skagersholmsvägen 32. Fotot från tidigt 1940-tal tillhör Anette Nilsson. 



Några år efter garagebygget byggde Teddy Nilsson en villa på samma tomt. Teddy slutade 

med taxirörelsen 1954. Det året började han som lastbilschaufför på nystartade Vamoverken 

som låg på industriområdet. Han fick åka runt i landet och leverera företagets lantbruksma-

skiner.  

 

 
Teddy Nilsson har varit till Mörbylånga på Öland och levererat Vamoverkens maskiner. 

 Fotot tillhör Anette Nilsson. 
 

 

 

Stenlunds plåtslageri – Skagersholmsvägen 30 
 

 

 
 

 

Oskar Stenlund föddes i soldattorpet Lund utanför Finnerödja 1895. Hans far var plåtslagare 

och Oskar fick gå i lära hos honom. 1926 flyttade Oskar Stenlund till Brinken och startade sitt 

eget plåtslageri där.  Fyra år senare köpte Stenlund en tomt av Laxå Bruk på nuvarande Ska-

gersholmsvägen 30. Där byggde han verkstad och bostadshus.    

 

 
Köpekontrakt mellan Oskar Stenlund och Laxå Bruk. 



 
Köpekontrakt. Dokumentet tillhör Elisabeth Persson. 

 

 
Protokollsutdrag från 1930 som rör avstyckning av tomt. Dokumentet tillhör Elisabeth Persson. 



 
Plåtslageriet som det såg ut på 1930-talet. Okänd fotograf. 

 

 

 

 
En tidig bild på bostadshuset Granebo. Okänd fotograf. 

 
I boken ”Sveriges privata företagare/11/ Västergötland” från 1941 står bland annat följande: 

”Verkstaden har till sitt förfogande knäck- och bockningsmaskiner, betelmaskiner, vulstma-

skiner samt borrmaskiner m.m. Allt modernt och praktiskt inrett. Företaget utför alla till 

branschen hörande arbeten, även byggnadsplåtslageri och arbeten i rostfri plåt. Arbeten ha bl. 

a. utförts till Statens Järnvägar, Domänverket samt Kooperativa Förbundet”. Stenlund gjorde 



även diskbaljor och kaffepannor i koppar liksom en del miniatyrföremål även de i koppar. 

Han var verksam nästan fram till sin död 1966. Plåtslageriet är sedan dess nerlagt. 

 

 
Nyare foto på plåtslageriet. Okänd fotograf.  

 

 
Nyare foto på bostadshuset med verkstan i bakgrunden. Okänd fotograf. 



 
Annons från mitten på 1950-talet. 

 

 
Annons från 1940. 

 

 
Oskar Stenlunds son Lennart äger dessa miniatyrkopparbunkar som fadern gjort. 

 Foto Lars Karlsson. 

 

 

Telefonstation – Skagersholmsvägen 28 
 

Telegrafverket kom till 1853 och var ett statligt verk under Civildepartementet. Till en början 

hade verket bara hand om telegrambefordran men när telefonen infördes i början på 1880-talet 

utökades verkets arbetsområde avsevärt. Många privatpersoner satte upp egna telefonled-

ningar. Under 1890-talet köpte telegrafverket upp många av dessa enskilda telefonnät och 

anslöt dem till ett riksnät. Finnerödjas första telefonlinje såg dagens ljus 1890 och gick mellan 

Skagersholm och Järnvägsstationen. I början på 1900-talet fanns det 11 telefonabonnenter i 

Finnerödja och de flesta av dem var handlare vilket framgår av nedanstående utdrag ur en lo-

kal telefonkatalog. Finnerödja samtalsstation, som den kallades vid den här tiden, låg troligt-

vis i Skagersholm och var kopplad till en stor telefonväxel i Örebro via Laxå. Telefonväxeln i 

Örebro startade 1903 men det är ovisst om Finnerödja var med från starten. 



 
Finnerödjas första abonnenter. 

 

 

I publikationen Järnvägs-, post-, telegraf- och telefonunderrättelser från 1909 kan man läsa att 

det fanns en telegraf i Finnerödja. Troligtvis användes den bara för telegrambefordran. I bör-

jan på 1900-talet fanns det en del privata telefonledningar runt om i bygden. Den 10 maj 1911 

köpte handlaren Teodor Malmberg i Rosendal en telefonledning som gick mellan Vallsjö och 

Kavlebron och en ledning från Kavlebron till Finnerödja telefonstation för 150 kronor av C.A. 

Pettersson och Ernst Pettersson. C.A. Pettersson var lantbrukare från Vallsjö. Den första 

telefonstationen i Finnerödja samhälle som det finns belägg för öppnades 1931.   

 
 

 
Örebro centralväxelstation med underlydande växelstationer. 



 
Åtskilliga telefonlinjer var knutna till centralväxeln i Örebro. Linje 22 gick till Finnerödja. 



 
Köpekontraktet mellan Teodor Malmberg och herrarna Pettersson 1911.  

Dokumentet tillhör Leif Vörde. 

 

 
Telefonräkning från 1912. Dokumentet tillhör Leif Vörde. 



I ett kommunalnämnds protokoll från 1913 kan man läsa att ordförande Hammarberg ville ha 

en telefonledning uppsatt mellan sin bostad i Gatan och telefonstationen i Finnerödja och att 

kommunen skulle stå för kostnaden. Nämnden tillsatte en kommitté som hade till uppgift att 

utreda frågan och komma med ett kostnadsförslag. Noterbart är att en av ledamöterna i kom-

mittén var Hammarberg själv. Jag har inte hittat någon uppgift på hur det gick till slut. 

 

 
 

 
Rikstelefonkatalog från 1911 där Teodor Malmberg finns med. Dokumenten tillhör Leif Vörde. 



 
Välbekant skylt som satt utanför telefonstationerna.  

 

Som nämnts tidigare öppnades den första telefonstationen i Finnerödja samhälle 1931. Den 

inrättades i ett av rummen hos mjölnare Larsson som bodde i Kvarnstugan, nuvarande Tall-

stigen 1. Det var Larssons fru Ester som blev föreståndare för telefonväxeln. En av de tele-

fonister som hjälpte Ester Larsson de första åren var Hilma Johansson, gift med Sko-Åke 

Johansson. Ester Larsson avlönades av de 30 abonnenterna men det var inte alltid som de kom 

självmant och betalade utan fru Larsson fick gå runt i stugorna och ha ”uppbörd”. Till en bör-

jan var växeln öppen endast under dagtid på vardagarna och viss tid sön- och helgdagar. När 

antalet abonnenter var uppe i 100 stycken 1944 började man ha öppet dygnet runt. Telefo-

nisterna arbetade då två och två under förmiddags- och eftermiddagsskiften. På natten fanns 

det bara en telefonist i tjänst och hon hade tillgång till en säng intill växelbordet där hon 

kunde sova mellan påringningarna. 

 

När mjölnare Larsson med familj flyttade till det nybyggda huset Skogsliden på Skagers-

holmsvägen 28 flyttade också telefonväxeln dit. Året var 1935. Växeln inrymdes i rummet till 

vänster på bottenvåningen. I dörren mellan rummet där växeln låg och tamburen fanns en liten 

lucka genom vilken man kunde uträtta ärenden som att skicka eller hämta telegram. I sam-

band med flytten tog televerket över den administrativa delen av telefonväxeln och fru 

Larsson slapp gå runt i stugorna för att ta upp sin lön. 

 

 
Huset på Skagersholmsvägen 28 där telefonstationen var inrymd 1935 – 1959. Okänd fotograf.  



 

 

 

Föreståndare Ester Larsson. 

Okänd fotograf. 

Telefonist Margit Funke, född Larsson 

(dotter till Ester). Okänd fotograf. 



I november 1945 hörde telegrafverket av sig till Finnerödja kommun för att höra om kommu-

nen var intresserad av en direktlinje mellan Finnerödja – Däldenäs – Åtorp. Kommunen sa ja 

eftersom socknarna hade mycket med varandra att göra inte minst när det gällde handeln med 

jordgubbar. Det skulle visa sig bli betydligt värre att få till en direktlinje mellan Finnerödja 

och Tived eftersom Tived var ansluten till växeln i Skövde. När innevånarna i de båda orterna 

ville ringa till varandra måste samtalen kopplas över Skövde för att komma fram och det var 

mer regel än undantag att väntetiden blev en halvtimme eller mer. I början på 1947 slöts ett 

brandsläckningsavtal mellan Finnerödja och Tiveds kommuner vilket innebar att Finnerödja 

brandkår hade släckningsansvar för en del av Tiveden. Nu blev det verkligen angeläget om en 

snabb telefonförbindelse mellan de båda orterna och kommunalfullmäktige beslutade att ta 

kontakt med telegrafverket för att få till en direktlinje.   

 

Det blev en mycket långdragen historia. Begäran förnyades både 1950 och 1951 utan resultat. 

Inför kommunsammanslagningen 1952 besökte landshövdingen i Mariestad Tived och lovade 

då att telefonfrågan skulle ordnas med det snaraste men ingenting hände. Under hösten 1952 

lämnade kyrkoherde Häggstam in en skrivelse till fullmäktige där frågan om telefonförbindel-

sen mellan de båda orterna åter togs upp. På fullmäktigesammanträdet i oktober infann sig 

telegrafkommissarien från Skövde för att försöka förklara varför det inte hände något. Hans 

förklaring var att det handlade om pengar och att det skulle medföra stora kostnader att öppna 

en direktlinje. Till saken hör att det redan fanns stolpar uppsatta på nästan hela sträckan. 

Problemen fortsatte och i slutet på 1954 sa telegrafkommissarien i Örebro att han var väl 

medveten om problemet med de dåliga telefonförbindelserna men framhöll att ”det är vanligt 

att det blir lite si och så med telefonservicen i gränsområden”. Kommissarien menade också 

att man redan innan kommunsammanslagningen borde ha tänkt på att Finnerödja och Tived 

hörde till olika telefondistrikt.  

 

 
Interiör från telefonväxeln 1955. Stående Ester Larsson. Till vänster sitter Barbro Andersson 

och till höger Bibbi Johansson. Foto Arne Sjöstedt. 



Det var inte bara mellan Finnerödja och Tived som det var problem med telefonförbindelserna 

utan även mellan Finnerödja och Hova men här gällde det hörbarheten, som tidvis var mycket 

dålig. Ett annat klagomål var att det var rikssamtal till Hova vilket inte uppskattades av Finne-

rödjaborna eftersom både sjukkasseexpeditionen och landsfiskalkontoret låg i Hova. Kommu-

nalnämnden fick i uppdrag att uppvakta telestyrelsen i dessa båda frågor 1957.  

 

I maj 1958 kom kommunalnämnden med en rapport där det framgick att det inte skulle bli 

några förbättringar vad gällde de olika telefonförbindelserna inom kommunen förrän hel-

automatiseringen blev genomförd vid årsskiftet 1959 – 1960. Det skulle med andra ord ta 13 

år från det att man första gången begärde en direkt telefonförbindelse mellan Finnerödja och 

Tived till att den verkligen skulle bli av. Här kan man verkligen tala om ett ärende som dragits 

i långbänk. Ett år innan helautomatiseringen av telefonnätet skulle träda i kraft började tele-

verket bygga en ny telestation intill bron över Skagersholmsån. Hösten 1959 började man 

montera in de nya automatväxlarna. Finnerödja var sedan många år tillbaka indelat i olika te-

leområden. Det var Skagersholm, Tivägsboda (Backgården), Björkmarken och Barrud. Innan 

automatiseringen fick man t.ex. begära Skagersholm och numret till den man ville ringa till. 

 

Finnerödjas telefonstation lades ner natten mot den 26 november 1959. Strax före midnatt 

hördes för sista gången en summerton, en liten lampa tändes och tjänstgörande telefonist sva-

rade Finnerödja. Det sista samtalet kopplades fram och därefter stängdes växelbordet för all-

tid. Kl. 5 på morgonen torsdagen den 26 november kopplades den automatiska stationen in. I 

stället för att komma till en telefonist fick man nu själv slå numret på den nya telefonen med 

hjälp av en fingerskiva eller i vardagligt tal ”petmoj”. De 368 abonnenterna i Finnerödja fick 

femsiffriga nummer som började på 20. Det var inte bara Finnerödja som blev automatiserat 

den här natten utan även telefonstationerna i Laxå, Porla, Röfors, Björkmarken, Skagersholm 

och Tivägsboda. 

 

 

Den nya automatstationen togs 

i bruk den 26 november 1959. 
Urklipp från okänd tidning. 



 
 

 



 
Ester Larsson håller ett vakande öga på sina telefonister Laila Palmberg, Bibbi Johansson 

och Barbro Andersson 1959. Foto Arne Sjöstedt. 

 

 

 
Bibbi Johansson, Laila Palmberg, Ester Larsson och Barbro Andersson på trappen utanför 

telefonstationen en av de sista arbetsdagarna innan nedläggningen. Okänd fotograf. 



Sista arbetsdagen blev föreståndaren Ester Larsson och hennes medhjälpare Marianne Gus-

tavsson, Barbro Andersson, Laila Palmberg och Astrid Lindblad avtackade av kommunalfull-

mäktiges ordförande Ivan Karlsson och kommunalnämndens ordförande Gustaf Nilsson. Fru 

Larsson som tjänstgjort i 28 år blev Finnerödjas både första och sista telefonstationsförestån-

dare. Dagen efter stängningen bjöds telefonisterna i Finnerödja och Laxå, tillsammans med de 

telegrafarbetare som arbetat med automatiseringen, på samkväm i ESAB-restaurangen. Det 

var televerket som stod för inbjudan. De två avgående telegrafföreståndarinnorna Ester Lars-

son, Finnerödja och Elsa Ahnell, Laxå avtackades med varsin blombukett av distriktschef 

Gösta Sjögren. Sjögren sa i sitt tal att nu kunde man själv koppla sitt samtal till ca 1,5 miljo-

ner abonnenter.  

 

Allt var inte positivt med automatiseringen. Telegramservicen blev sämre för de som inte 

hade telefon. Förut kom ett bud ut med telegrammen. Nu skickades telegrammen med post i 

stället vilket gjorde att telegrammen kom fram en dag senare. De som hade telefon fick tele-

grammen upplästa för sig. 

 

Kavlebrons telestation 

 

 
I makarna Sahléns hus i Vallsjöbol installerades telefonväxeln 1943. 

 

 

I början på 1940-talet ville folket runt Vallsjöbol ha en egen telefonväxel och televerket kon-

taktades. Televerket ställde sig positivt och den 1 april 1943 kunde det första samtalet kopplas 

fram. Växeln installerades i makarna Allan och Ingrid Sahléns hus där de också drev lanthan-

del. Vid starten anslöts 16 abonnenter. Växeln var aldrig öppen för trafik dygnet runt utan ba-

ra vissa tider. De sista åren hade växeln följande öppettider: vardagar 9 – 21, söndagar 8 – 10, 

13 – 16, 18 – 20.  Noteras kan att växeln hölls stängd under gudstjänsttid på söndagar. För 



paret Sahlén var service viktigt så om det ringde när växeln var stängd och någon av dem be-

fann sig i närheten kopplade man givetvis fram samtalet, det kunde ju gälla något brådskande. 

För framkopplade samtal utanför ordinarie tider fick man betala 1 krona extra per samtal. I en 

tidningsartikel från 1963 berättade Ingrid Sahlén att det kunde vara ganska tyst på dagarna 

men på kvällarna ringde folket i bygden desto flitigare. I tjällossningstider kom det ofta sam-

tal när växeln var stängd, inte minst nattetid. Under några veckor på våren såg man därför till 

att ha passning av växeln även på nätterna. De som ringde var nästan alltid lastbils- och lång-

tradarchaufförer som fastnat på de dåliga vägarna förbi Kavlebron. De största lastbilarna kom 

nämligen inte under den gamla järnvägsbron vid Kärr på dåvarande rikssexan. De fick istället 

åka runt åt Kavlebron på små vägar som definitivt inte var lämpade för tung trafik.  

 

Den lilla telestationen stängde i november 1964 när området automatiserades. Då fanns det 43 

abonnenter anslutna. Anledningen till att växeln inte upphörde 1959 när övriga Finnerödja 

automatiserades var att Kavlebron hörde till Töreboda och där infördes automatiseringen först 

1964. Någon dag efter stängningen var samtliga telefonister från Törebodas telefonområde 

bjudna på avskedsfest på köpingshotellet i Töreboda. Ingrid Sahlén avtackades med blommor. 

 

 
Ingrid Sahlén sittande och Elvy Johansson gör sin sista dag vid växelbordet 1964.  

Okänd fotograf. 



Telefonkiosk 
 

Hösten 1955 tog fullmäktige upp frågan om att få en telefonkiosk till samhället. Det fanns vis-

serligen en telefon i väntsalen vid stationen men det var inte alltid lätt att få tala ostört där ef-

tersom det ofta fanns resande eller andra personer i lokalen. Fullmäktige beslöt att sända en 

förfrågan till Telegrafverket men i vanlig ordning hände ingenting. Under våren 1958 tog full-

mäktige åter upp frågan och kan man tänka sig, nu blev det en positiv respons. Året därpå stod 

en telefonkiosk på plats i hörnet Stationsgatan – Skagersholmsvägen intill den kommunala 

anslagstavlan. Telefonkiosken togs bort 1998 när bygget av bron över järnvägen var klar.  

 

 
Telefonkiosken syns till vänster. Förrådet vid stinsbostaden är under rivning. Okänd fotograf. 

 

 
Telefonkiosken syns till vänster. Bron över järnvägen började byggas 1997. Okänd fotograf. 



 
Bron blev färdig 1998 och snart kommer telefonkiosken att försvinna. Foto Tord Blom. 

 

 

 

 

 

 
Utanför macken i hörnet Skagersholmsvägen – Kyrkvägen satt förr en skylt som talade om att 

det fanns en telefonkiosk längre upp. Foto Tord Blom. 

 



Johanssons skrädderi – Skagersholmsvägen 43 
 

Mitt emot telefonstationen bodde Henrik och Svea Johansson i en ståtlig villa som skilde sig 

en del från andra villor i samhället. De hade köpt sin tomt av Laxå Bruk 1935. Henrik var 

skräddare och startade sin firma ”H. Johanssons Beställningsskrädderi och Beklädnad” 1939. 

Han tog emot sina kunder i ett rum på övervåningen i sitt hem. Henrik Johansson var också 

delägare i Hovas damkappfabrik som startade 1946. 

 

 
Huset på Skagersholmsvägen 43. Okänd fotograf. 

 

t  

Personal på kappfabriken i Hova. Henrik Johansson är tredje mannen från vänster längst 

bak. Tidningsurklipp från 1949. 



Svea arbetade som bankkassörska under många år. Hon började på Skaraborgs Enskilda Bank 

i Finnerödja 1927 och när banken köptes upp av Handelsbanken 1943 följde Svea med dit. 

1963 flyttade Handelsbanken in i nya lokaler i det nybyggda kommunalhuset på Mobäcks-

vägen och det blev Sveas sista arbetsplats. Hon gick i pension i slutet på 1960-talet. 

 

 
Svea Johansson tillsammans med Nils Höglind i Handelsbankens nya kontor på Mobäcks-

vägen. 

 

Bron och Skagersholmsån 
 

 
Den förmodligen äldsta bilden på stenbron över Skagersholmsån. Okänd fotograf. 



Skagersholmsån rinner från Sjöbrodammen genom Anderstorpsdammen, Åbydammen och 

Kvarndammen innan den rinner under Skagersholmsvägen. Den fortsätter sedan förbi kyrkan 

för att till slut rinna ut i Skagern. Bron över ån vid Skagersholmsvägen har både reparerats 

och byggts om ett flertal gånger under årens lopp. Har inte hittat någon uppgift om när första 

bron byggdes men det var före 1864. Innan bron fanns kunde man passera ån vid damm-

luckorna intill Kvarndammen. Det äldsta fotot som jag hittat på bron är förmodligen från 

1920-talet. Om detta är den första bron är det idag ingen som vet.   

 

 
Stenbron efter en av restaureringarna. Foto Arne Sjöstedt. 

 

1968 byggdes den nedre delen av Skagersholmsvägen om och den gamla stenbron ersattes 

med en rörbro (vägtrumma). Denna vägtrumma började så småningom rosta sönder och vägen 

över ån blev dessutom i allt sämre skick. Det gick så långt att man fick sänka brutto- och to-

talvikten för fordon som skulle passera över bron. I väntan på att bron skulle ersättas med en 

ny förstärkte man vägen genom att lägga ut järnplåtar. 

 

Under åren 2006 – 2010 gjorde länsstyrelsen i Örebro län upp en plan för restaurering av vär-

defulla sjöar och vattendrag i länet. Där pekades Skagersholmsån ut som ett regionalt värde-

fullt naturvatten och som ett nationellt värdefullt fiskevatten eftersom det fanns både flodpärl-

musslor och öringar i ån. Flodpärlmusslorna i ån hade inte förökat sig på flera år och något 

måste göras för att rädda dem. 2012 startades projektet ”Rädda Skagersholmsån” av Laxå 

kommun och Länsstyrelsen i Örebro län. Man arbetade fram en broschyr där man kunde läsa 

att målet med projektet var att förbättra vattenkvaliten och att återställa vattenmiljön. Det 

skulle även skapas förutsättningar så att flodpärlmusslan kunde fortplanta sig och det skulle 

skapas fria vandringsvägar för främst öring men även för andra vattenlevande djur.  



 
Rörbron som ersatte stenbron.  

 

Projektet ”Rädda Skagersholmsån” sammanföll med att Trafikverket skulle restaurera den 

dåliga rörbron. Den 7 augusti 2013 stängdes Skagersholmsvägen av och bron revs. Den nya 

bron blev en vallbro där trumman placerades någon meter från den gamla. För att underlätta 

för fiskar och flodpärlmusslor lade man bara dit en halv trumma, nämligen överdelen. Bottnen 

skulle vara naturlig för att underlätta för djuren att ta sig fram. Vid utloppet av trumman la 

man gabioner som är nät fyllda med sten. Gabionerna har fördelar framför traditionella kon-

struktioner av cement eller betong. Gabionerna kan anpassa sig efter markens rörelser, de 

dränerar vatten och har lång livslängd. Skanska, som utförde arbetet, lade även ner ett plaströr 

ovanför vattenlinjen som skulle underlätta för djur att förflytta sig från ena sidan bron till den 

andra utan att behöva gå över vägen. 

 

 
Den gamla rörtrumman syns till vänster om platsen där den nya trumman ska ligga. 

Foto Skanska. 



 
Ledningarna som hänger i luften är till för el och bredband. I förgrunden syns gabionerna.  

Foto Skanska. 

 

 
Trafikverkets projektledare Kjell Jansson under invigningen av den nya bron i oktober 2013.  

Foto Skanska. 



Den 1 oktober var arbetet slutfört och vägen kunde öppnas igen. Skagersholmsån rann nu ige-

nom den nya trumman och bron höll återigen för tyngre trafik. Till skillnad mot de flesta 

byggen så gick detta fortare än beräknat. Det tog 6 veckor istället för de planerade 8. När bron 

invigdes i oktober 2013 kom ett hundratal personer för att vara med. Byalaget bjöd på fika 

och flera tal hölls av bland andra Kjell Johansson från Skanska och Anna Eriksson från Laxå 

kommun.  

 
 

 
Den nya vallbron i färdigt skick. Till höger syns röret som underlättar vägpassagen för 

mindre djur. Foto Lars Karlsson. 

 
 

Under många år fanns det en vädur i ån i närheten av bron. En vädur, i det här sammanhanget, 

är en slags vattenpump som automatiskt pumpar vatten utan hjälp av någon annan kraftkälla 

än rörelseenergin i strömmande vatten. Pumpen uppfanns redan på 1700-talet.  Väduren i Ska-

gersholmsån pumpade upp vatten till ett litet vattentorn som stod på bergknallen till vänster 

om huset på Skagersholmsvägen 43. Vattnet användes förmodligen till trädgårdsbevattning av 

de som bodde närmast ån. Det är ovisst när pumpen och det lilla tornet försvann 
 

 

Såg- och kvarnområdet 
 

De första husen som byggdes i nuvarande Finnerödja samhälle var Kvarnen och Sågen med 

tillhörande bostadshus och uthus. Verksamheterna låg intill Skagersholmsån på var sin sida 

om nuvarande Skagersholmsvägen. Det finns inga riktigt säkra uppgifter på när den första 

kvarnen byggdes men i ett tingsprotokoll från 1707 står det om en tvist som gällde kvarnste-

https://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6relseenergi


nar vid denna kvarn. I ett protokoll från 1706 står det att en såg vid Sågdammen hade byggts. 

Det har varit lite svårt att reda ut vilka som ägt marken under årens lopp men helt klart är att 

Laxå Bruk köpte in Skagersholms egendom 1899. Skagersholm var då ägare till marken där 

sågen och kvarnen låg. Innan dess var det Kronan som var ägare men har inte hittat någon 

uppgift om när den affären gjordes upp. Under åren 1815 – 1868 innehades Skagersholm av 

brukspatron Georg Camitz. Han förbättrade och utvidgade både sågen och kvarnen vid Fin-

nerödja.  

 

 

 
Karta från 1825. Lantmäterimyndigheternas arkiv. 

Sågen 

Sågdammen 

Kvarnen 

Kvarndammen 



På ovanstående karta kan man se var kvarnen och sågen låg i förhållande till varandra. Såg-

dammen har under årens lopp fyllts igen bit för bit. I samband med brobygget 2013 försvann 

den sista resten av Sågdammen. I övre kanten på Sågdammen ligger nuvarande bron. Vägen 

som går från sågen och snett uppåt höger följer i stort sett nuvarande vägen förbi industri-

området och vidare ut till Brinken där den gamla Eriksgatan passerade. 

 
 

 
 PM från 1906. Under b står det lite om kvarnen och sågen. 

 

 
I samband med att Skagersholms gård skulle säljas upprättades ett PM 1906. Under b står det 

att kvarnen hade 4 par stenar (ett par för varje sädesslag) och sågen hade ett ramverk och ett 

kantverk. Där står också att en mjölnarbostad med torpjord hörde till kvarnen. Det fanns reg-

lerat att arealen på torpjorden skulle vara så stor att betet räckte till en häst och två kor. Till 

sågen hörde en sågarbostad med torpjord. Mjölnarbostaden finns fortfarande kvar och ligger 

på Tallstigen 1. Sågarbostaden låg bakom nuvarande Dalgatan 2 och 4 



Lite kvarnhistoria 
 

I slutet på 1100-talet började man använda skvaltkvarnar i Sverige. Kvarnarna drevs av ett ho-

risontellt vattenhjul och säden maldes mellan två kvarnstenar. På 1700-talet förbjöds de små 

privata skvaltkvarnarna eftersom de inte betalade någon kvarnskatt till staten. I Finnerödja 

kunde kvarninnehavarna i Bråten, Barrud, Kvarntorp och Slätsbol visa att deras kvarnar hade 

använts sedan urminnes tider. De fick därför behålla kvarnarna för eget bruk. Detta var 1732. 

Från 1756 blev det tillåtet för skogsbönderna på kronoallmänningen att ha egna skvaltkvarnar. 

I Finnerödjaboken kan man läsa att kvarnarna i Paradis och Torpeskoga samt Anders Finnes 

kvarn i Håhult blev ”utdömda till ödeläggelse” 1627 eftersom de låg för nära odelkvarnarna 

d.v.s. de äldre byarnas kvarnar. Vid Skagersholms bruk byggdes en mjölkvarn 1668. Den 

drevs av segel och var alltså en väderkvarn. I ett protokoll från 1684 står följande: ”En kostbar 

öferfalls mjöhlqvarn på Nederlands manér”. 

 

Kvarnrörelsen var en viktig binäring i Vadsbo från 1750 – 1850. Det var då de små kvarnarna, 

som drevs med vattenhjul, hade sin glanstid. I Finnerödja hade varje by med självaktning en 

kvarn om det fanns en å i närheten, ofta kombinerad med en såg. På senhösten och veckorna 

före jul var trycket på kvarnarna extra stort och de gick ofta både dag och natt. Ibland hände 

det att kvarnarna stod stilla på grund av vattenbrist och då fick man åka till den stora kvarnen 

i Gullspång. Det motsatta kunde också hända att vattentillgången blev för stor med översväm-

ning som följd. 1895 svämmade Sågdammen intill Finnerödja kvarn och såg över och ställde 

till stora skador. Några av de större kvarnarna i socknen på 1800-talet var vattenkvarnarna vid 

Barrud, Bråten och Slottsbol. Bruksinspektor Nils Sundell på Wallsjö gård byggde en grov-

mäldskvarn på gården 1824. I Nykvarn vid Skagersholmsån fanns det en mjölkvarn fram till 

1950-talet. Detta var bara ett axplock bland alla kvarnar som funnits i Finnerödjatrakten.  

 

Finnerödja kvarn 
 

Som tidigare nämnts finns inga säkra uppgifter på när kvarnen byggdes men den fanns i vart 

fall före 1706. Marken där kvarnen låg ägdes av Kronan så de som drev kvarnen fick arrende-

ra marken. I början på 1700-talet var det hammarpatron Mons Mathias Oller som tillsammans 

med Pehr Hansson hade hand om kvarnverksamheten. I en handling från 1712 kan man läsa 

att brukspatron Johan Biörkman arrenderade kvarnen och den intilliggande sågen av Kungl. 

Maj:t och kronan. 1720 tog general C.G. Kruse över kvarnen och tio år senare var det fri-

herrinnan C.G. Falkenberg-Kruse som övertog arrendet.  

 

Efter att kvarnen hade arrenderats av högreståndspersoner i många år övergick arrendet så 

småningom till mjölnaren Olof Fredberg 1795. Han kom till Finnerödja från Fredsbergs 

socken och under de dryga tio åren som Fredberg drev kvarnen moderniserade han den. Olof 

Fredberg var farfars far till G.M. Fredberg, som ägde Fredbergs snickerifabrik under första 

halvan av 1900-talet. När Olof Fredberg slutade som mjölnare tog Jan Jonsson över. År 1819 

värderades kvarnen till 1247 riksdaler. Den hade då tre par stenar, tre vattenhjul i forsen och 

en vattenränna på 45 alnar. Kvarnen har moderniserats och byggts om i olika omgångar. År 

1867 byggdes kvarnen om med tegel. Vid den här tiden hade kvarnen ett 24 fot högt vatten-

hjul, två par stenar samt stål- och samsikt. I början på 1930-talet satte man in en valsstol och 

1938 ersatte man överfallshjulet med en turbin och ett modernt kvarnmaskineri installerades.  

 

I början på 1950-talet omfattade kvarnverket 2 par stenar, 3 valsstolar, 1 spetsmaskin, 1 hav-

rekross, 1 utsädesrensare och 1 betningsapparat. Kvarnen hade 2 turbiner och dessutom en el-

motor som reserv. Den årliga kapaciteten var ca 150 000 kg brödsäd och 600 000 kg fodersäd.  



 
Finnerödja kvarn på 1940-talet. Fotot kommer från Ebba Neander. 

 

Strax intill kvarnen låg mjölnarbostaden eller kvarnstugan. Förutom att den varit bostad åt 

åtskilliga mjölnare var den även gästgiveri under en period, ovisst när. Förmodligen var det 

bönder som skulle till kvarnen, som kunde få ett mål mat där eller möjligen någon dryck att 

styrka sig med i väntan på att säden skulle malas. På baksidan av huset låg en jordkällare som 

förr kallades för Maja-Stinas läskedryckskällare. Under åren 1931 – 1935 fanns Finnerödjas 

första telefonväxel i huset. Då bodde mjölnare Oskar Larsson där och det var hans fru Ester 

som skötte växeln.  

 

 
Vattenrännan på baksidan av kvarnen. Vattnet togs från Kvarndammen. Okänd fotograf. 



 
Dammluckorna vid Kvarndammen som de såg ut 1965. Det var här man kunde passera ån 

innan bron vid Skagersholmsvägen var byggd. Foto Arne Sjöstedt.  

 

1899 köpte Laxå Bruk kvarnområdet. Bruket behöll ägandet till 1930 då man sålde kvarnen 

med tillhörande mark till Benjamin Gustavsson i Anderstorp. För första gången var kvarnen i 

privat ägo. Gustavsson var själv aldrig någon aktiv mjölnare utan hade andra som skötte verk-

samheten. När Benjamin Gustavsson avled 1933 tillföll kvarnen sterbhuset och sterbhuset 

stod som ägare fram till januari 1946. Då köpte Benjamins son John Gustavsson (Gribing) 

tillsammans med sin fru Anna-Lisa kvarnen med tillhörande mark. I och med köpet övertog 

John jobbet som kvarnmästare. De som hade haft jobbet som kvarnmästare närmast före John 

var Oskar Larson fram till 1944 då sonen Kjell tog över fram till 1946.  

 

 
Ann-Marie, Maj och Per provsitter Kvarnens lastbil. Fotot tillhör Lena Gribing.  



Den mest kände mjölnaren på 1900-talet var Oskar Larsson. Han började som kvarndräng i 

Hova när han var 14 år. Efter några år ville han förkovra sig i mjölnaryrket och tog plats vid 

olika kvarnar i Västergötland, Närke och Södermanland innan han kom till Finnerödja 1923.  

 

Oskar Larsson hann vara med om en hel del under sin tid som mjölnare och i en tidningsin-

tervju i Tidning för Skaraborgs län 1966 berättade han följande historia: ”Vid ett tillfälle kom 

en stor, svart och ful luffare och ville ligga i kvarnkammaren. Jag var allt lite rädd för honom 

och sa att det spökade i kvarnen. Jag är inte rädd av mig, sa luffaren och inrättade sig för att 

stanna. Innan jag gick hem på kvällen lossade jag kvarnstenarna varefter jag begav mig upp 

till intaget vid dammen, där jag släppte på ett minimum av vatten. Detta resulterade så små-

ningom i att vattenhjulet fylldes och satte kvarnen i rörelse på natten. På morgonen när jag 

kom till kvarnen var nattgästen försvunnen. Det måste ha skett hastigt, ty alla dörrar stod 

vidöppna. Modet kanske inte var så stort som han ville påskina.”  

 

I kvarnkammaren samlades bönderna i väntan på sin tur att få säden mald. Man kunde bli sit-

tande hela nätter om det var lång kö och i den förtätade stämningen till mullret från kvarn- 

och vattenhjul frodades historierna, mer eller mindre sanna. 

 

 
Mjölnare Oskar Larsson fyller jämna år. Foto Arne Sjöstedt.  

 
Mjölnare Larsson var också ordförande i Finnerödja kreatursförening under några år. Före-

ningen var lite speciell på det viset att man inte betalade in någon medlemsavgift. I stället fick 

alla medlemmar solidariskt betala när någon medlems ko hade dött. På så sätt fick den drab-

bade bonden ersättning för förlusten. Det var roteföreståndarna som inkasserade pengarna. 



Under andra världskriget var bönderna tvungna att söka tillstånd hos Kristidsnämnden när de 

skulle mala sin säd. De fick uppge hur mycket de skulle mala och hur det skulle malas. Kris-

tidsnämnden utfärdade ett intyg som bönderna fick ta med till kvarnen. Det var noga reglerat 

hur mycket säd man fick ta för eget bruk.   

 

 
Interiör från kvarnen med kvarnarbetarna John Gustavsson (Gribing), Oskar Larsson (kvarn-

mästare) och Oskar i Åby. 



 
Kvarnsten som kommer från Finnerödja kvarn. Den finns nu hos Carlssons handelsbod. 

Foto Jesper Carlsson. 

 

 
På baksidan av kvarnen hyvlades takspån. 

 
Vid kvarnen hyvlade man även takspån. Man utnyttjade kraften, som användes till att driva 

kvarnhjulen, även till hyveln. Drivremmen gick ut genom ett hål i väggen till hyveln som stod 

på baksidan av kvarnen. Det var en konst att få till rätt form på takspånen som inte alla 

behärskade.  



Under 1950-talet när John Gustavsson (Gribing) var kvarnmästare sålde han mjöl till hushål-

len i trakten. Det var vetemjöl, rågmjöl och samsikt som såldes i 5 kg påsar och han körde ut 

mjölet till kunderna med sin egen bil. Lönsamheten för kvarnverksamheten blev allt sämre 

och John försökte sälja kvarnen i slutet på 50-talet men hittade ingen köpare. I stället var det 

en man vid namn Sandén från Västergötland som arrenderade kvarnen ett par år men i början 

på 1960-talet upphörde kvarnverksamheten helt. 1965 köpte kommunen kvarnområdet för 

80 000 kr av John Gustafsson (Gribing). På området fanns en del avverkningsbar skog som 

kommunen kunde sälja och på så vis få tillbaka en del av köpeskillingen. 

 

 
Kvarnverksamheten är nedlagd. Okänd fotograf. 

 

 
Vinter vid den nedlagda kvarnen. Foto Arne Sjöstedt. 



I oktober 1969 eldades den gamla kvarnen upp av brandkåren efter ett beslut av kommunen. 

En av Finnerödjas äldsta byggnader var för alltid borta. En del röster hade höjts för att rädda 

kvar kvarnen och rusta upp den till ett ungdomens hus. Kvarnen ansågs dock för hårt nedsli-

ten för att kunna repareras. 
 

 

 

 
I dörröppningen står den siste ägaren John Gustavsson (Gribing). Han blir förevigad av 

några av Finnerödjas brandmän innan han ska tända eld på kvarnen. John kom direkt från 

sin affär JG:s speceriaffär därav den vita klädseln. Okänd fotograf. 



 
Sista fotot på kvarnen innan elden tar fart 1969. Okänd fotograf. 

 

 

 
Kvarnen står i ljusan låga. Okänd fotograf. 



 
En epok har definitivt gått i graven. Okänd fotograf. 

 

Mjölnare – kvarnmästare vid Finnerödja kvarn 
 

 

1712 – 1715 Johan Biörkman 

1715 – 1725 Hans Persson 

1725 – 1739 Hans Andersson 

1739 – 1770 Anders Persson 

1770 – 1786 Lars Persson 

1786 – 1788 Lars Nilsson 

1788 – 1793 Isak Berg–Bengtsson 

 

Fram till 1795 hade kvarnen arenderats av högreståndspersoner men från 1795 övergick 

arrendet till mjölnaren.  

 

1795 – 1806 Olof Fredberg 

1806 – 1821 Jan Jonsson 

1821 – 1842 Johannes Andersson 

1845 – 1853 Gustaf Jakobsson 

1853 – 1863 Johannes Larsson–Holmgren 

1863 – 1872 Johan Pettersson 

1872 – 1877 Jakob Johansson 

1877 -  Anders Gustaf Jakobsson (son till Jakob) 

1920 -  Gustaf Fridolf Jakobsson (son till Anders Gustaf) 

1923 - 1944 Oskar Larsson 

1944 - 1946  Kjell Larsson (son till Oskar) 



Från 1946 till slutet på 1950-talet var John Gustafsson (Gribing) kvarnmästare. Från slutet på 

50-talet till ett par år in på 60-talet arrenderade en man vid namn Sandén från Västergötland 

kvarnen av John Gustavsson (Gribing).  

 

Uthusen vid kvarnen 
 

 
Uthus vid kvarnen. Det högra huset var kvarnstallet. Den vänstra byggnaden tillhörde under 

några år Lantmannaföreningen. Okänd fotograf. 

 

Lantmannaföreningen hade under ett antal år ett lager med försäljning i det större av uthusen 

vid Kvarnen. John Gustavsson (Gribing) arbetade åt Lantmannaföreningen, vid sidan av sitt 

mjölnarjobb, och var den som stod för försäljningen av föreningens varor. I den högra delen 

hade John och hans familj ett litet hönshus. Artur Post, som var kyrkvaktmästare och en känd 

auktionist i Finnerödja, använde uthuset som lager för sin auktionsfirma under en tid. Under 

1970- och 80-talen var det Finnerödja Bygg AB som hade sitt lager där.  

 

 
Annons från 1949.  



 
Kvarnstallet flyttades till Hembygdsgården. Foto Lena Gribing. 

 

I kvarnstallet fick bönderna ställa in sina hästar under tiden som de väntade på att få sin säd 

mald. 1989 blev Hembygdsföreingen erbjuden att ta hand om uthusbyggnaderna eftersom det 

skulle byggas bostäder på området. Stallet monterades ner och fraktades till Hembygdsgården. 

När det gällde magasinsbyggnaden tog man bara reda på det bästa virket. 

 

 
Kvarnstallet på Hembygdsgården fotat 2020. Foto Gunn Sjöstedt. 



 
Denna skylt sitter på insidan av dörren till Kvarnstallet. Foto Gunn Sjöstedt. 

 
 

 

Finnerödja marknad på Kvarnbacken 
 

1966 flyttade Finnerödjamarken från Paradistorg till Kvarnbacken och blev kvar där under 

några år innan den flyttade tillbaka till Torget. De flesta, av både besökare och knallar, var 

nöjda med Kvarnbacken som marknadsplats även om en och annan tyckte det var bättre vid 

den ursprungliga platsen.  

 

 
Annons från 1966. 

 



 
Marknadsbesökare på Kvarnbacken i slutet på 1960-talet. Kvarnen skymtar i bakgrunden. 

Foto Georg Forsell. 

 

 
Finnerödja marknad på Kvarnbacken. Foto Georg Forsell. 

 

Bostadsområde på Kvarnbacken 
 

Våren 1989 lade Tomas Backnert fram ett förslag om att bygga servicelägenheter på Kvarn-

backen genom sin firma Byggplåt fastighetsproduktion. Det skulle bli 12 lägenheter fördelade 

på 6 enplanshus. I februari 1990 påbörjades arbetet med pensionärsbostäderna. Lägenheterna 

fördelade sig på fyra trerummare på 90 kvm, sex tvårummare på 70 kvm och två tvårummare 

på 63 kvm. Det blev också en samlingslokal för terapiverksamhet som socialförvaltningen 

skulle hyra och en gemensam tvättstuga. I oktober 1990 var det invigning. Det gamla kvarn-

området fick ett helt nytt utseende med de sex parhusen och ett fint parkliknande område efter 

ån.  



 
Bostadsområdet Kvarnbacken. Foto Gunn Sjöstedt 

 

Sågen 
 

Som framgått av kartan på sidan 45 så låg den gamla sågen efter Skagersholmsån bara något 

hundratal meter från kvarnen. Periodvis har det varit samma ägare till både såg och kvarn men 

precis som för kvarnen arrenderade man från början marken av Kronan. Det kan tyckas märk-

ligt att man lade dessa båda verksamheter på denna plats eftersom det var en ren obygd i slutet 

på 1600-talet. Anledningen var nog Kvarndammen och dess fall ner i ån. Både kvarnen och 

sågen behövde tillgång till mycket vatten.  

 

Om det varit svårt att få fram exakt år när kvarnen byggdes så var det lättare med sågen. I ett 

tingsprotokoll från den 29 oktober 1706 kan man läsa att hammarpatron Mons Mathias Oller 

och hans kompanjon Pehr Hansson lämnat in en skrift till tingsrätten i Hova där de tillkänna-

gav att de ” hafva med stor bekostnad uppbygdt sågen med sågdammen vid Finnerydia”. Pro-

tokollet finns på sidan 62 och det är andra stycket som handlar om sågen. På 1700-talet och 

förmodligen även senare var sågen i drift endast vår och höst. 1797 beskrevs sågen som 

”byggd på stenfot vid forsen med ett vattenhjul”. Sågen var då enbladig. Själva såghuset låg 

alldeles intill ån bredvid nuvarande tomten Skagersholmsvägen 24. På kartan på sidan 63 

finns såghuset inritat omedelbart till vänster om Sågdammen. År 1819 var sågen värderad till 

365 riksdaler och omfattade då timmervagn, sågram, ramhjul, vattenhjul, förstång, nickverk 

och pådragarverk.  

 

De första 200 åren skedde timmertransporterna till sågen med häst och vagn. Timret kom från 

Skagersholms gårds egna skogar runt Skagern. När Laxå Bruk köpte Skagersholms egendom 

med tillhörande skogar ville de underlätta timmertransporterna till sågen i Finnerödja. 1899 

beslöts att en smalspårig järnväg skulle byggas mellan Skagersholm och Finnerödja station 

och året därpå stod den färdig. Spåret korsade Skagersholmsån nära kvarnen och där kan man 

fortfarande se de gamla brofundamenten. Det anlades även ett stickspår till sågen som gick 

ner där nuvarande klubbbyggnaden vid idrottsplatsen ligger. Från början var det oxar som 

drog vagnarna men de var inte effektiva nog så ett litet lok köptes in och levererades hösten 

1901. Loket kallades Pila-Brita.  



 
Tingsprotokoll från 1706. Det andra avsnittet handlar om sågen.  



 
Karta från 1864. Dammen till höger är Kvarndammen och den lilla dammen i mitten är Såg-

dammen. Kvarnen låg till höger om Sågdammen och sågen till vänster.  Lantmäteriets historiska 

kartor.  

 

 

 
Här syns en del av den smalspåriga järnvägen mellan Skagersholm och Finnerödja station. 

Stickspåret till sågen syns tydligt markerad som ett tjockt svart streck. Kartan hämtad från 

Torbjörn Ljungqvists skrift ”Finnerödja – Skagerns järnväg”.  



 
Pila-Brita korsade ån på en bro som låg nära kvarnen. På bilden syns rester av ett av brofäs-

tena. Foto Arne Sjöstedt.  

 
 

 

 
Finnerödja kvarn med tillhörande uthus syns i bakgrunden. Till vänster om kvarnen syns 

tåget ”Pila-Brita” och i förgrunden ligger timmer som flyter i Sågdammen. Här syns det att 

smalspåret gick nära kvarnen innan passagen över ån, som rinner till höger om kvarnhuset. 
Foto från början av 1900-talet. Finnerödjaalmanackan år 2000. 



Den lilla sågdammen har haft stor betydelse för sågen. Man tippade timret i vattnet och sedan 

matades stockarna fram till sågen. Stickspåret användes när det färdigsågade virket skulle 

fraktas ifrån sågen. Det var ingen verksamhet i sågen eller på den lilla järnvägen vintertid. 

 

 
Sågdammen som den såg ut före 2013 innan vägtrumman byttes ut. Okänd fotograf. 

 

 

 
Rester från den gamla sågen. Foto C.G. Alm 1930. 



 
Här syns resterna av hjulgraven där vattenhjulet var placerat. Det lilla uthuset hörde till 

sågarbostaden och innehöll vedskjul och utedass. Fotot taget från bron 2018 av Gunn Sjöstedt. 

 

I en tidningsartikel i Örebro Kuriren den 1 december 1977 intervjuades John Johansson som 

var med på Pila-Britas tid. Han berättar att tåget kördes från tidig vår till sen höst. Mycket av 

timret som skulle till sågen fälldes på andra sidan Skagern och timret släpades över sjön med 

M/S Viktoria. Vid Skagersholm lastades timret på Pila-Brita. Loket kunde dra fem vagnar åt 

gången och man hann som mest med fem vändor på en dag. Det var fyra man som skötte 

lastningen vid Skagersholm och arbetet gick på ackord. Hann man lasta 25 vagnar på en dag 

blev förtjänsten 3 kr. Det var inga andra arbetare i trakten som kom upp i den lönen. Den som 

fick arbete som lastare ansågs lyckligt lottad trots att det var ett hårt slit. När tåget kom fram 

till sågen fick lokföraren och eldaren ensamma lossa timret. Enligt John Johansson var det ar-

betet inte särskilt betungande. Man slog bara ur stöttorna som höll timret på plats och sedan 

rullade timret av vagnarna av sin egen tyngd. Timret rullade ner i Sågdammen.  

 

Sågmästare Gustaf Adolf Karlsson 
 

1894 flyttade Gustaf Adolf Karlsson med familj från Degerfors till Finnerödja. Gustaf Adolf 

anställdes som sågmästare vid Sågen. Familjen bodde i ett hus som låg bakom nuvarande 

Dalgatan 2 och 4. De tomterna fanns inte då. Huset kallades allmänt för ”Sågarns”. Till huset 

hörde även en drängstuga där en del av sågverksarbetarna bodde. Sågen hade som mest 10–12 

anställda. Bakom sågarbostaden restes då och då en eller flera kolmilor. Det var bakar (spill-

virke) från sågen som användes i milorna. Det går fortfarande att hitta rester av kol intill 

platsen. År 1919 gick ramverket vid sågen sönder men Laxå Bruk brydde sig inte om att 

reparera det. En anledning till att sågen inte reparerades kan ha varit att sågmästare Karlsson 

Hjulgrav 

Här låg sågen 



var sjuk och inte kunde arbeta mer. 1921 lades även den lilla järnvägen ner. Ett tjugotal 

personer miste arbetet i och med dessa båda nedläggningar. Ett hårt slag för bygden där 

arbetslösheten redan var stor. Efter det att sågen lagts ner började man fylla igen en del av 

Sågdammen. I början på 1950-talet fanns det fortfarande en bit kvar av dammen men 2013 

försvann den sista resten när bron byggdes om. Innan dammen fylldes igen helt kontaktades 

brandkåren för att höra om de ville ha den som branddamm men de tyckte att Kvarndammen 

räckte. Den var ju dessutom större. 

 

 
Sågmästare Gustav Adolf Karlsson 1856 – 1921. Fotot tillhör Elisabeth Klevborn. 

 

 
Drängstugan vid sågen. Fotot tillhör Elisabeth Klevborn. 



 
Målning av Vitalis Carlsson som föreställer den första sågarbostaden. Till höger om huset 

syns några kolmilor. Tavlan ägs av Christina (Kicki) Carlsson.  

 

 
Bakom sågarbostaden låg ladugården. Huset finns fortfarande kvar. Foto Gunn Sjöstedt 2018. 



 
Intill ån låg tvättstugan som alla som bodde i trakten fick använda sig av. Huset finns fortfa-

rande kvar. Foto Gunn Sjöstedt 2018. 

 

 
Rester av den gamla klappbryggan finns intill tvättstugan. Den användes även som bro över 

ån. Foto Gunn Sjöstedt 2018  



Ättlingar till sågmästare Carlsson byggde ett nytt hus 1937 på nuvarande Dalgatan 2. Den 

gamla sågarbostaden, som legat snett bakom det nya huset, revs omkring 1940. En del av 

timret till det nya huset kom från den gamla nedlagda epidemisjukstugan som låg vid Gatan 

några kilometer utanför Finnerödja. Det nya huset kallas än idag för ”Sågarns”.  

 

 
Det nya ”Sågarns” under uppbyggnad på Dalgatan 2. Fotot tillhör Elisabeth Klevborn. 

 

Gustav Adolf Karlsson avled 1921. Hans fru Lovisa Karlsson bodde kvar i huset vid ån även 

efter makens död. Troligtvis köpte hon fastigheten på 1920-talet. Lovisas barnbarn Sture 

Klewborn skrev 1988 ner några minnen från sina sommarvistelser hos farmor åren 1926 – 

1928. Stures dotter Elisabeth har återberättat lite av dessa minnen för mig. Enligt Sture så 

fanns det inte så mycket kvar av sågen men han mindes ett turbinhjul. Bland det första han 

gjorde när han kom till farmor Lovisa var att pumpa upp vatten i badstugan. Badstugan var ett 

litet hus som låg intill ån där Lovisa Karlsson tog emot badgäster. Utanför huset fanns en 

eldstad med en stor järngryta. I den värmdes vattnet som sedan hälldes i ett träkar inne i 

badstugan. Lovisa tillsatte hälsobringande örter i vattnet, örter som hon själv plockat. 

Spaverksamheten hade pågått många år men var sannolikt på upphällningen de åren Sture 



vistades hos sin farmor. Han såg bara till en enda badgäst. Enligt Sture Klewborn var 

inredningen inne i badstugan påkostad. Var exakt denna badstuga låg har inte gått att få fram. 

Lovisa Karlsson avled 1933. 

 

 
Lovisa Karlsson 1853 – 1933. Fotot tillhör Elisabeth Klevborn. 

 

 
Gravsten på Finnerödja kyrkogård. Sågmästaren G.A. Karlsson 1856-1921, Sågen. Hustrun 

Lovisa Johanna 1853-1933. Foto Jan Andersson. 



Tältmöten 
 

Under 1940-talet och något år in på 50-talet hade Betel sina tältmöten intill bron på området 

där sågen legat och där huset på Skagersholmsvägen 24 ligger idag.  

 

 
Tältmöte. I bakgrunden sitter pastor Emil Stålhammar. Mannen som talar är okänd.  

Okänd fotograf. 
 

Blads trikåfabrik 
 

 
Sven Gustav Blad 1888 – 1971. 



Sven Gustav Blad föddes 1888 i Gudhems församling och flyttade till Finnerödja 1915. Under 

åren 1931 – 1943 var han förvaltare på Skagersholms gård. Samma år som han slutade på 

Skagersholm köpte han en tomt på nuvarande Skagersholmsvägen 33. Hans tanke var att köpa 

in mekaniska vävstolar från England som han skulle sätta upp i källaren. När huset byggdes så 

gjordes förberedelser i källaren där vävstolarna skulle stå. Bland annat gjordes nedsänkningar 

i golvet. 1946 registrerade Blad in en firma men det är ovisst vad firman registrerades som. 

Han anställde några kvinnor som satt i källaren och vävde. Det var instängt och dammigt i lo-

kalen eftersom det saknades fläktar. Vid ett tillfälle kom en kvinnlig yrkesinspektör för att 

kontrollera arbetsmiljön. Blad, som hade varit vann att bestämma över folk under sin tid på 

Skagersholms gård och som dessutom hörde till den gamla stammen, tålde inte att det kom en 

kvinna och bestämde över honom. Hon hade påpekat att arbetsmiljön var dålig och att fläktar 

behövde sättas in. Blad bad henne att försvinna och tillade att skulle något granskas hos ho-

nom fick de skicka dit en karl. Ord och inga visor med andra ord. Några fläktar installerade 

han aldrig och väveriet fick läggas ner. 

 

 
Blads ståtliga villa på Skagersholmsvägen. Bakom huset syns vägen upp till industriområdet. 

Okänd fotograf. 
 

1950 registrerade Blad in en ny firma ”Blads Trikåfabrik S.G. Blad”. Innan starten hade han 

gjort flera studiebesök på Eisers nystartade trikåfabrik vid Paradistorg i Finnerödja. Han var 

mycket intresserad av hur verksamheten fungerade och ställde många frågor. Blad köpte in 

några symaskiner, förmodligen begagnade. Hilding Karlsson, som var symaskinsreparatör på 

Eiser, har berättat för mig att han var hemma hos Sven Gustav Blad i början på 1950-talet och 

reparerade symaskiner. Symaskinerna stod i ett rum i källaren. I ett annat källarrum stod två 

rundstickningsmaskiner för trikå. Det är ovisst när den verksamheten lades ner men troligtvis 

fanns den bara en kortare tid.  

 

Sven Gustav Blad var en känd person i samhället och aktiv inom många områden. 1942 blev 

han utsedd till nämndeman vid häradsrätten i Hova och när Finnerödjas första kommunal-

fullmäktige valdes samma år blev Blad invald i den skaran. Mitt minne av Blad är att han ofta 

satt på sin altan när det var fest i parken, som låg mitt emot hans hus. S.G. Blad avled 1971.   



 
Kommunalfullmäktige 1946. S.G. Blad sitter längst till höger. Foto Arne Sjöstedt. 

 

Finnerödja idrottsplats 
 

Finnerödja IF bildades 1934 och de första åren spelade föreningen sina fotbollsmatcher på 

Kronkajen.  Sommaren 1938 köpte föreningen mark till en idrotts- och festplats. Marken till-

hörde Finnerödja kvarn och priset var 7 000 kronor. Året därpå kunde FIF spela sin första 

match på den egna fotbollsplanen. Planen låg på samma plats som den nuvarande men på tvä-

ren jämfört med denna. Gräsplanen var inte direkt i toppskick. Den lutade och det lär dess-

utom ha gått ett dike tvärsöver planen. 

 

 
Den första dansbanan syns till vänster om fotbollsmålet. Okänd fotograf. 



Samtidigt som fotbollsplanen gjordes iordning färdigställde man även en festplats med dans-

bana på området. Festplatsen blev klar i september 1939 och samma månad hölls den första 

festen där. 1943 ansökte FIF om kommunal borgen för att kunna bygga en bastu. Året därpå 

bidrog kommunalfullmäktige med 500 kronor och bastun kunde börja byggas. På 1940- och 

50-talen var det många Finnerödjabor som inte hade tillgång till badrum så bastun fyllde en 

stor funktion. Jag minns att jag, vid åtminstone ett tillfälle i tredje klass, fick gå till bastun på 

skoltid tillsammans med övriga flickor i klassen och vår fröken Britta Westerlund.  

 

 
Den gamla dansbanan. I bakgrunden skymtar bastun. Okänd fotograf. 

 

 
Den första fotbollsplanen låg på tvären jämfört med den nuvarande planen. Till höger 

skymtar cementfabriken. Okänd fotograf. 



 
Den nya idrottsplatsen med den påbörjade hockeyrinken i förgrunden. Cementfabriken i 

bakgrunden. Okänd fotograf. 

 

 
Den nya idrottsplatsen med löparbanor. Dansbanan är flyttad. Okänd fotograf. 

 

Den dåliga gräsplanen innebar ett stort irritationsmoment när man spelade matcher men det 

skulle dröja till början på 1950-talet innan det kom ett beslut om att bygga en ny idrottsplats. 

Den 17 september 1953 var arbetet så långt gånget att man kunde så gräs på den nya fotbolls-

planen. Runt fotbollsplanen anlades löparbanor. Samtidigt som idrottsplatsen byggdes om 

flyttades dansbanan så den kom lite längre ifrån fotbollsplanen. 1958 föreslog skolstyrelsen 

att Finnerödja IF skulle få 500 kr till en isbana. Idrottsplatsens granne S.G. Blad, som satt 



med i det kommunala, ansåg att bidraget skulle höjas till 1000 kr eftersom FIF bedrev en 

betydande ungdomsverksamhet. FIF fick det högre anslaget och året därpå kunde Finnerödjas 

första hockeyrink byggas. Sargen sponsrades av Fredbergs snickerifabrik. Under 1960-talet 

togs det fram ritningar för en ny byggnad som skulle innehålla klubbrum, omklädningsrum 

och en ny dansbana. Bygget blev klart under andra halvan av 1960-talet.  

 

 
1959 kom ishockeyrinken på plats. Ernst Johansson övervakar arbetet. Okänd fotograf. 

 

 
Löpartävling på 1970-talet. Starter är Olle Eriksson. Foto Alf Pettersson. 

 



Finnerödja IF:s största inkomstkälla var under många år Jordgubbsfesterna med korandet av 

Miss Jordgubbe som höjdpunkt.  

 

 
Jordgubbskungen David Eriksson har krönt 1964 års Miss Jordgubbe. Artisten Thory 

Bernhards hör till gratulanterna. Foto Arne Sjöstedt. 

 

 
Festerna drog alltid storpublik. Foto Arne Sjöstedt. 

 

Åren 2015 och 2016 gästades Finnerödja av Cirkus Rhodin. De slog upp sitt cirkustält på 

grusplanen vid idrottsplatsen.  



Cementfabriken 
 

År 1929 startade Carl Eriksson, Filip Andersson, Herman och Gustav Persson Sandvikens ce-

mentgjuteri vid Skagern. 1938 byggdes en ny fabrik granne med den påbörjade idrottplatsen 

och verksamheten flyttades dit. Ovanpå fabriken fanns en lägenhet där en av ägarna, Filip 

Andersson, bodde.  

 

I gamla annonser kan man läsa vad som tillverkades vid fabriken. Det var bland annat brunns-

ringar, cementsten, koksplattor, nopsasten och alla former av cementrör. Nopsastenen använ-

des till byggnader inom lantbruket. Firman bedrev även byggnadsverksamhet och man bygg-

de garage och ladugårdar men även en del bostadshus. På 1940-talet arbetade 6 man i företa-

get och man hade en stor kundkrets som sträckte sig över hela Svealand. Det är oklart när 

verksamheten lades ner men den fanns i vart fall kvar i början på 1960-talet. Numera syns 

inga spår av cementfabriken.  

 

 

 

 
Cementfabriken. Okänd fotograf. 

 

 

 

 
Annons 

 



 
Annons från 1949. 

 

 
Annons från 1954.  

 

Kolugnarna 
 

När andra världskriget bröt ut 1939 blev det svårt att få tag i bensin och bilarna utrustades 

med gengasaggregat. Till aggregaten behövdes bränsle och det tog firma Johansson & Thörn-

berg fasta på. Ägarna Göran Lojander och Knut Thörnberg, som båda kom från Lidköping, 

byggde tre så kallade trollebougnar. Ugnarna låg en bit nedanför fotbollsplanen granne med 

cementfabriken. En anledning till att man kolade i ugnar i stället för i vanliga kolmilor var att 

processen gick mycket fortare. I ett gammalt tidningsurklipp från 1940 kan man läsa att 

”Domänverket säljer björkar till privatpersoner för att användas i kolugnar”. Det var troligen 

dessa ugnar man syftade på eftersom artikeln gällde Finnerödjatrakten.  

 

Lennart Stenlund, som arbetade vid kolugnarna som mycket ung, har berättat för mig hur ar-

betet gick till. Ugnarna fylldes med i huvudsak björkved, en ugn i taget med några dagars 

mellanrum. När kolningen var klar östes kolen upp i små ”kolryssar”. Det var fyrkantiga kor-

gar med en träram upptill med två handtag och hönsnät på sidorna och i botten. Det gick åt två 



man för att bära fram kolen till krossen. Lennart påpekade för mig att han bara fick hälften så 

mycket betalt som den äldre personen som bar på andra sidan trots att det var lika tungt i båda 

ändarna. Kolen hälldes upp på ett stort bord där den krossades. Den färdigkrossade kolen 

samlades upp i säckar som rymde 1 hl. Säckarna förvarades sedan i kolhuset. Det mesta såldes 

till BP i Mariestad som i sin tur sålde vidare till sina kunder. Taxiägarna i Finnerödja handla-

de direkt av Finnerödjafirman. Midsommardagen 1942 brann kolhuset upp och 200 hl kol och 

företagets krossmaskiner förstördes vid branden. Inget var försäkrat så förlusten blev kännbar 

för ägarna. Trolig orsak till branden var att glöd hade kommit med det kol som hade lagts in 

några dagar tidigare. När kriget tog slut 1945 minskade efterfrågan på gengaskol och 

verksamheten upphörde 1946.  

 

 
Exempel på hur en trollebougn kunde se ut. Okänd fotograf. 



 
Kolugnarna med kolhuset i bakgrunden. Okänd fotograf. 

 

 
Arbetare vid kolugnarna: Göran Lojander ägare, Einar i Åna, Åke Johansson i Trehörnings-

ängen, okänd, Knut Thörnberg ägare. Okänd fotograf. 



Backen förbi kolugnarna kallades för kolhusbacken. Det namnet levde kvar i många år efter 

det att ugnarna hade försvunnit. 

 

 

 

Ny ishockeyrink 
 

Under många år saknade Finnerödja en ishockeyrink sedan den gamla skrotats. På 2010-talet 

kom en ny rink på plats. Den nya rinken ligger nedanför fotbollsplanen ungefär där cementfa-

briken och kolugnarna låg. 

 

 

 
Nya hockeyrinken. Foto Per Svensson. 

 

 

 

 

 
 


