Bertil i Kiosken

Bertil Sjöstedt i sin nya kiosk. Foto Bertil Sjöstedt.

Borstbindare
”Bertil i kiosken” var under många år en välbekant person i Finnerödja. Bertil Sjöstedt föddes
1909 i Östra Åtorp, ett litet hemman i utkanten av Finnerödja samhälle och var son till Laura
och Per Sjöstedt. När Bertil var endast 4½ år gammal drabbades han av polio och blev nästan
helt lam till en början. Han fick tillbringa långa perioder på sjukhus utan att ha någon förälder
vid sin sida. En del av förlamningen släppte så småningom men sjukdomen gav honom men
för resten av livet. Vänster arm blev helt obrukbar och dessutom fick han problem med benen.
Bertils uppväxt blev tuff med alla sjukhusvistelser och sin begränsade rörelsefrihet. När han
var hemma kunde han inte delta i syskonens lekar utan fick sitta och titta på. Under åren 1927
– 1929 gick han en utbildning till borstbindare på Vanföreanstalten i Göteborg. Efter utbildningen återvände han till hemmet i Finnerödja.

Till en början höll han till i ett rum i boningshuset med sitt borstbinderi men 1930 gjorde han
iordning ett litet utrymme på tvättstugevinden till verkstad och där tillverkade han alla typer
av borstar som sopborstar, disktvagor, nagel- och klädborstar. Hans yngre bror Arne hjälpte
till att sälja borstarna både i och utanför samhället. Arne stod ofta utanför Konsum på lördagarna för att försöka få några borstar sålda och under sommarmånaderna cyklade han runt i
bygden ofta bort mot Åtorp. De båda bröderna sålde också borstar på Finnerödjamarken under
några år. Försäljningen gick trögt och inkomsterna blev små. Under de fem år som Bertil tillverkade borstar tjänade han sammanlagt 950 kr. Det blir inte ens 200 kr om året.
När Bertils far avled 1928 stod hans mamma ensam med åtta barn varav endast ett hade arbete
utanför hemmet. När Bertil året därpå började med sitt borstbinderi blev det ett litet men dock
tillskott till hushållskassan men för Bertils egen del blev det inte många kronor över. 1932 beslöt han att skicka in en skrivelse till fattigvårdsstyrelsen för att ansöka om understöd eftersom han var handikappad. Han fick avslag med motiveringen att han bodde hemma hos sin
mamma och dessutom tjänade några kronor på sina borstar. Bertil försökte också få kommunen att hjälpa till med försäljningen av borstarna men fick inget gehör för det. Han kände sig
motarbetad av allt och alla.

På övervåningen i tvättstugan till vänster om föräldrahemmet hade Bertil sitt borstbinderi.
Foto Georg Forsell.

Gamla kiosken
När Bertil fick avslag på sin begäran om understöd insåg han att han behövde en annan och
förhoppningsvis säkrare inkomstkälla än vad borstbinderiet kunde ge. Valet föll på att försöka
öppna en kiosk i samhället. Sin första ansökan om att få starta en kioskrörelse skickade han in
till kommunen 1932. Ansökan avslogs med motiveringen att Bertil varken hade talat om var
kiosken skulle ligga, vad han tänkte sälja och inte heller gjort någon kostnadsberäkning. Nu
följde en envis kamp under ett par års tid innan han var framme vid målet. Han började se sig
om efter en lämplig tomt och valet föll på en markbit snett emot Konsum. Marken tillhörde
Domänverket så nu hängde det på dem om Bertil skulle få tillgång till en tomt. Kuratorn på
Vanföreanstalten i Göteborg fick reda på att Bertil sökte tillstånd att få bygga på Domänverkets mark och ville hjälpa Bertil. Kuratorn skrev ett rekommendationsbrev till jägmästaren i

Mariestad. Domänverket gav klartecken till att Bertil skulle få arrendera den lilla markbiten
för 5 kronor i månaden. Om kuratorns brev hade någon inverkan på beslutet är svårt att veta.
Den 19 mars 1934 var en stor dag i Bertils liv. Då fick han sin firma inregistrerad i handelsregistret. Drömmen om en liten kiosk var ett steg närmare. I april samma år biföll kommunalnämnden Bertils ansökan om att få starta kioskverksamhet.

Brev från kuratorn till jägmästaren i Mariestad.

Skrivelse till Jägmästare Barthelson i Mariestad 1934.

Karta över stationsområdet med kiosken inritad snett upp till vänster.

Firman inregistrerad den 19 mars 1934.

Utdrag ur kommunalnämndens protokoll den 7 april 1934.
Bertil fick hjälp av sin kusin Axel Johansson i Nolåsen med att bygga den lilla kiosken som
var väldigt enkel i sitt utförande. Den hade elektriskt ljus men saknade i övrigt alla bekvämligheter. En liten kamin som eldades med ved stod för värmen. Den 1 maj 1934 var kiosken så
pass klar att han kunde börja expediera de första kunderna. Mycket arbete återstod dock innan
allt var färdigt både ut- och invändigt. Under de närmaste månaderna levererade Fredbergs
snickeri en butiksdisk för 45 kr och Carlboms vid Torget en våg med vikter för 30 kr. Under
första veckan som kiosken var öppen sålde Bertil för 62 kr och sortimentet bestod av konfektyrer, frukt, tobak, några veckotidningar, Stockholmstidningen och fotoartiklar. Bästa försäljningsdagen under första året var julaftonen då han sålde för 45 kr. Dagskassorna var som regel mycket blygsamma och 1940 var det fortfarande sällan som de översteg 50 kr.

Kiosken togs i bruk den 1 maj 1934. Foto Bertil Sjöstedt.

För att kunna saluföra ett fullvärdigt kiosksortiment krävdes olika tillstånd och även här fick
Bertil kämpa i motvind till en början. I april 1935 fick han tillstånd att sälja tidningar på kommission efter att först ha blivit nekad av Svenska Tidningsutgivareföreningen. Året efter fick
han tillstånd att sälja alkoholfria drycker. Redan hösten 1934 hade Bertil börjat sälja läskedrycker som han köpte in från Finnerödja läskedrycksfabrik, som låg längre upp efter Tivedsvägen. En del av de andra varorna köpte han till en början in från Konsum och Bengtssons
affär. Sommaren 1935 utökades sortimentet med glass, som han tillverkade själv i en glassmaskin. Vid hemmet i Åtorp hade han en isdös där han hämtade is för att kunna kyla bland
annat glassen med. I den lilla kiosken fanns bara ett minimalt utrymme där Bertil kunde
förvara sitt lager så efter ett par år lät han bygga till tvättstugan hemma vid Åtorp med ett
rum. Där kunde han förvara allt som inte var frostkänsligt. Varorna från lagret körde han till
kiosken i en liten skrinda. Våren 1936 ansökte Bertil hos Domänverket om att få arrendera ett
område på 4x8 meter intill kiosken under sommarmånaderna. Där tänkte han ställa ut ett par
bord och några stolar för att få till en uteservering. Ansökan bifölls och arrendet blev 5 kronor
per sommar.
1939 gjorde Bertil en lite större investering genom att köpa in en varuautomat där kunderna
kunde köpa godis när kiosken var stängd. I mars 1940 installerade han telefon – inträdesavgiften var på 20 kr. Tre år senare gjorde han nästa investering i form av ett kylskåp. Nu kunde
han sälja kylda drycker under varma sommardagar. Bertil sålde också vykort utgivna på eget
förlag med motiv från Finnerödja med omnejd. Han hade ingen anställd utan stod själv i kiosken hela dagarna med undantag för någon timmes lunchrast då han gick hem till sin mor och
åt. De gånger han behövde vara ledig ryckte något av syskonen in, oftast brodern Arne. Kiosken blev en naturlig samlingspunkt för folket i samhället och det Bertil inte visste om vad som
hände i bygden var inte värt att veta.

Tvättstugan med den nya lagerdelen till höger. Foto Arne Sjöstedt.

Utskänkningstillstånd för alkoholfria drycker.

Några av bygdens söner har skaffat sig en bra utsiktspost. På baksidan av kiosken ligger ved
som Bertil hade till kaminen. Okänd fotograf.

Bröderna Åke (Sko-Åke) och Paul Johansson har stannat till vid kiosken efter ett lyckat fiskafänge. Foto Arne Sjöstedt

Den nya varuautomaten på plats. Foto Bertil Sjöstedt.

Med jämna mellanrum fick Bertil ansöka om nytt tillstånd hos landsfiskalen i Hova och länsstyrelsen i Mariestad för att få fortsätta bedriva sin kioskrörelse. Till en ansökan skulle bifogas läkarintyg och intyg från kommunalnämndens och kommunalfullmäktiges ordförande,
som styrkte Bertils beroende av inkomsten från kiosken. I det förnyade tillståndet 1942 kan
man läsa att han ”till allmänheten får försälja konfektyrer, alkoholfria drycker, färsk frukt,
tryckta skrifter och tändstickor alla dagar mellan 8.00 – 22.00 med bibehållen rätt att under
vanlig butikstid även få försälja tobaksvaror”. På söndagar skulle kiosken hållas stängd under
gudstjänsttid 11.00 – 13.00 och den skulle även vara stängd långfredagen och juldagen.

Lennart Svanmark till höger sålde bensin på Gulfmacken och tar här en välförtjänt rast utanför kiosken. Mannen till vänster okänd. Okänd fotograf.

De unga männen Leif, Göte, Bosse och Karl-Erik tar igen sig utanför kiosken.
Fotot tillhör Mats Karlsson.

Andra världskriget är slut 1945. Foto Bertil Sjöstedt.

Kiosken i början på 1950-talet. Varuautomaten är flyttad till vänster sida. Okänd fotograf.

Bertil med okänd dam utanför kiosken. Foto Bertil Sjöstedt.

Eivor Dahl-Andersson och Alvar Eriksson utanför kiosken. Alvar hade en Radio- och TVaffär i Finnerödja. Fotot tillhör Lars-Ove Eriksson.

Två av männen på bilden är grävmaskinister som grävde för vatten och avlopp 1953.
Fotot tillhör Birgitta Karlsson.

Trots det lilla utrymmet i kiosken så hade Bertil en stor sortering på varor vilket framgår av
nedanstående annonser. Förutom det självklara sortimentet som godis, tidningar och tobak
sålde han även hygienartiklar, pappersvaror, böcker, grammofonskivor, film mm.

Annons från 1940.

Annons från december 1942.

Annons från 1947.

Annons från okänt år.
Bakom kiosken fanns det en gräsplätt där olika nöjesfält slog upp sina portar. I juli 1938 var
Ingvar Olssons Nöjesfält från Eskilstuna i Finnerödja under ett par dagar. Även zigenarna
slog läger där under 1940-talet. Enligt en tidningsnotis öppnades ett ”zigenartivoli” där den 18
augusti 1944.

Ingvar Olssons Nöjesfält på plats i juli 1938. Kiosken syns till höger. Foto Arne Sjöstedt.

Nya kiosken
Kiosken visade sig vara ett lyckokast och Bertil kunde så småningom försörja sig på inkomsterna från den men han var minst sagt trångbodd. Tanken på att bygga en ny och större kiosk
började ta form. 1951 fick Bertil besked från kommunen att han inte fick ha kvar sin kiosk på
nuvarande plats eftersom en ny skola skulle byggas på tomten intill. Han började se sig om
efter en lämplig tomt med lika centralt läge som den gamla och valet föll på platsen snett över
vägen. Området för den tilltänkta tomten på ca 200 kvm låg på både kommunens och SJ:s
mark vilket komplicerade det hela. I december 1952 skickade Bertil in en skrivelse till kommunalfullmäktige där han anhöll om att få köpa kommunens del av området. SJ fick en liknande skrivelse.

Skrivelse inskickad till kommunalfullmäktige i december 1952.

Som tidigare nämnts var inte kommunen särskilt välvilligt inställd till Bertils olika ansökningar på 1930-talet och nu var det dags igen. I maj 1953 kom ett svar från Finnerödja byggnadsnämnd angående tomtköpet. I ett protokoll står följande: ”Byggnadsnämnden anser det
olämpligt att placera kioskbyggnaden så nära den nya centralskolan. Nämnden uttalar sig för,
att kiosken förläggs på nedsidan av järnvägen, mellan stationsmästarens trädgård och den
planerade nya vägen över järnvägen”.
Bertil ilsknade till över svaret han fått och skickade en skrivelse till överlärare Bo Sterner.
Där skriver han bland annat att en del ledamöter i Byggnadsnämnden anser det olämpligt att
kiosken ligger så nära skolan. ”Jag anser dock att en sådan förevändning icke går att försvara
det råder ju snaskförbud i skolan och så har ju barnen 3 andra affärer närmare skolan om de
skulle äga en tjugofemöring att köpa för. Jag har icke räknat med någon ökning av
omsättningen med anledning av skolan. Jag kan icke förstå varför jag skall få mina
försörjningsmöjligheter förstörda på grund av avundsjuka människor. Skolbarnen har ju bara
en rast på en halvtimma och då skall de först äta och sedan blir det icke så mycket tid över att
köpa snask på”.
Bertil var inte intresserad av att bygga en kiosk på nedsidan av järnvägen som nämnden föreslagit. Han lämnade i stället in ritningar och ansökte om byggnadslov på den tomt han ville ha
men som han ännu inte fått köpa. I augusti kom svaret från Byggnadsnämnden. Där konstaterades det att det aktuella området inte fick bebyggas enligt en byggnadsplan som länsstyrelsen fastställt. Ansökan avslogs därmed. Under tiden som turerna kring den här tomten
pågick hade Bertil tingat en tomt i hörnet Tivedsvägen – Kronvägen där han tänkte bygga sig
en villa. Byggnadsnämndens förslag var nu att kiosken skulle inrymmas i det tilltänkta huset
och så blev det till slut. Det skulle dröja till oktober 1955 innan köpekontraktet på hustomten
var påskrivet. Anledningen till dröjsmålet var att vägen utanför tomten och järnvägsövergången skulle flyttas några meter. Sommaren 1957 stod huset färdigt och Bertil och hans
gamla mor Laura kunde flytta in i ett modernt hus med alla bekvämligheter. De hade fram till
dess bott helt omodernt.

Här vid korsningen Tivedsvägen – Kronvägen köpte Bertil den gamla Granhemstomten.
Foto Arne Sjöstedt.

Vägen och järnvägsövergången flyttas några meter 1953. Foto Arne Sjöstedt.

Bertil bygger nytt. I bakgrunden Norells hus. Foto Arne Sjöstedt.

Foto Arne Sjöstedt.

Kiosken har precis flyttat in i sina nya lokaler 1957. Foto Arne Sjöstedt.

I suterrängvåningen fick kiosken stora moderna lokaler. Förutom kiosken fanns det ett mindre
utrymme som var tänkt som korvkiosk och en liten affärslokal. Längre bak fanns det flera
förrådsutrymmen och i ett av dem fanns en lucka i golvet som gick till snusförrådet. När det
var dags att flytta varorna från den gamla kiosken till den nya kallades släkten in. Jag var själv
med och flyttade varor (Bertil var min farbror). Kommer ihåg att vi drog varorna i en skrinda,
samma vagn som Bertil använde när han fraktade varor från förrådet i Åtorp och ner till den
gamla kiosken. Belöningen för arbetet med flytten var en glasstrut. Den gamla kiosken såldes
till en privatperson och flyttades till Nyborg.
Redan några månader efter att den nya kiosken hade öppnats sattes den på ett riktigt eldprov.
En stor militärövning skulle ske i Finnerödjatrakten och både militärer och en del av deras
materiel kom med järnväg och lastades av på kajen mitt emot kiosken. Bertil visste om manövern i förväg och hade sett till att lagren var välfyllda. Släkten var återigen ”inkallad” för
att hjälpa till och det behövdes sannerligen. Både mina föräldrar och jag själv fanns på plats.
Köerna ringlade långa till både kiosk och korvkiosk till sent på kvällen. Så länge det fanns
kunder var kiosken öppen. När Bertil planerade sin nya kiosk var hans tanke att han skulle ha
både korvkiosk och en liten tobaksaffär men han orkade inte riktigt genomföra sina planer.
Korvkiosken var öppen endast några få gånger som vid militärövningen och under några
skyltsöndagar och den lilla affären använde han mest som lager. I mitten på 1950-talet
anställde Bertil kioskbiträden på deltid för att kunna få lite mer ledigt. En av dem var Barbro
Gustavsson som arbetade i kiosken 1957 – 1959. Under jordgubbssäsongen ökade omsättningen en hel del och det var full fart både utanför kiosken och på stationskajen mitt emot.

Militärövning i Finnerödja 1957. Foto Arne Sjöstedt.

Skylten med ”Kiosk” och varuautomaten har kommit på plats. Foto Arne Sjöstedt.

På en suddig bild från slutet på 1950-talet syns både gamla och nya kiosken. Okänd fotograf.

På planen mitt för nya kiosken stod i många år Finnerödjas julgran. De som reste förbi
Finnerödja med tåg ansåg att det var den finaste granen efter hela Västra stambanan .
Foto Arne Sjöstedt.

Skyltsöndagen 1957 var det luciakortege genom samhället. Här passerar vagnen med tomtarna utanför kiosken. Foto Arne Sjöstedt.

Kiosken fyller 25 år. Foto Bertil Sjöstedt.

Barbro Gustavsson arbetade som kioskbiträde åren 1957 – 1959. Foto Bertil Sjöstedt.

Interiör från nya kiosken. Foto Bertil Sjöstedt.

Liv och rörelse utanför kiosken i slutet på 1950-talet. Okänd fotograf.

Gunn Sjöstedt arbetade extra i kiosken julen 1963. Foto Bertil Sjöstedt.

Någon dag innan vi gick över till högertrafik i september 1967. Foto Arne Sjöstedt.

Annonser mm

Annons från 1940.

Annons från 1942.

Annons okänt år.

Annons från 1947 eller 1948.

Annons från 1958.

Annons från 1961.

Annons från 1960-talet.

En vacker papperspåse från kiosken.

En av Bertils karamellburkar som fanns i kiosken.

Bertil hjälpte till med deklarationer och bokföring mm.
Under åren 1959 – 1964 tog Bertil emot brandlarm. Telefonen stod uppe i bostaden och för att
Bertil skulle kunna höra när det ringde fanns en larmklocka inne i kiosken. Vid larm dagtid
fick han stänga kioskluckan, snabbt ta sig uppför trappen, svara och sedan trycka på den röda
knappen som startade brandlarmet. Efter det fick han gå bort till brandstationen och meddela
brandmännen var det brann någonstans.

Vykort från eget förlag
Bertil sålde många vykort med Finnerödjamotiv och en del av dem gav han ut på eget förlag.
De flesta motiven var från samhället och från sjöarna Skagern och Unden.

Text som stod på baksidan av vykorten.

Kyrkan, ålderdomshemmet och gamla rikssexan.

Järnvägsstationen

Ullsandsmos badplats vid Unden.

Badplats vid Skagern, troligtvis Herrgårdsfallet.

Lite skvaller från kiosken i början på 1960-talet
Under några sommar- och jullov i början på 1960-talet hjälpte jag till i kiosken. Det mesta var
roligt men jag fick också en rejäl utskällning ett par gånger av en kund som alltid köpte Svenska Dagbladet. Bertil tog alltid hem två exemplar och för det mesta blev ett kvar men vid något enstaka tillfälle såldes båda innan den trogne kunden kom. Det togs inte väl emot att han
blev utan. Gubbarna som skulle till Degerfors för att titta på fotboll stannade alltid till vid
kiosken och köpte var sin stor sockerdricka med patentkork innan de åkte iväg. Några av
medlemmarna i NTO köpte gärna små punschflaskor. Ett sätt att kringgå nykterhetskravet
månne?

Nya ägare
En bit in på 1960-talet kände Bertil att krafterna började tryta på allvar och den 1 september
1964 sålde han sin firma till Walborg Josefsson. Själva affärslokalerna fick hon hyra för 500
kr i månaden. Walborg Josefsson var kioskägare endast ett halvår innan hon sålde rörelsen
vidare till Ivar Erlandsson som övertog kiosken den 1 mars 1965. Bertil Sjöstedt avled 1970
och huset såldes till Yngve och Elisabeth Fallberg 1971. Den 1 juli samma år övertog Elisabeth Fallberg kiosken och drev den fram till början av 1990-talet då den lades ner. Elisabeth
Fallberg drev både kiosk, korvkiosk och den lilla affären som fick namnet Tivedsboden.

På nyårsafton 1966 serverade Ivar Erlandsson korv till åtskilliga Finnerödjabor. Dagen efter
upphörde Tivedens kommun för att istället ingå i Laxå kommun. Foto Arne Sjöstedt.

Elisabeth Fallberg blev den siste kioskägaren i Finnerödja. Annons från 1974.

Kiosken rånas

Tidningsrubrik från den 12 juni 1989 i Nerikes Allehanda.

I juni 1989 utsattes kiosken för ett rån. Det var en man som hotade det unga kioskbiträdet med
ett pistolliknande föremål. Han tvingade till sig dagskassan och försvann sedan i en bil som
senare visade sig vara stulen. Rånaren hade någon timma innan rånet handlat i kiosken. Trots
chocken lyckades kioskbiträdet lägga märke till en del av registreringsnumret och under natten hittades bilen övergiven utanför Lindesberg. Av rånaren syntes inte ett spår.

Lite fler foton

Gamla kiosken med Granhem i bakgrunden. Foto Bertil Sjöstedt.

Kiosken har troligtvis fått en varuleverans från närbelägna Konsum. Okänd fotograf.

Tvåa från vänster står Bertils yngsta syster Litzi. Okänd fotograf.

Okänd dam utanför kiosken. Foto Bertil Sjöstedt.

Okänd dam handlar i nya kiosken. Foto Bertil Sjöstedt.

Kiosken var en naturlig samlingspunkt i Finnerödja under många år. Foto Arne Sjöstedt.

”Kiosken” ca 25 år efter nedläggningen, tomt och öde. Foto Gunn Sjöstedt 2017

