Konsum
Kort historik
Vid ett möte i Metodistkapellet i Laxå den 31 maj 1902 fattades ett enhälligt beslut om att
bilda Laxå Arbetares Handels-Aktiebolag. En kommitté tillsattes för att ta tag i de praktiska
frågorna. Man skrev till disponent Sahlin på Laxå Bruk och hörde sig för om han kunde hjälpa
till att få fram en lämplig affärslokal i närheten av järnvägsstationen men fick ett blankt nej. I
januari 1903 löste sig lokalfrågan då man fick hyra en butikslokal på Järnvägsgatan 3 av fotograf A. Hermansson. Den 1 mars anställdes Edvard Sohlberg från Stockholm som föreståndare och i april öppnades affären. Sohlberg fick 100 kr i månaden i lön. Affären fick en trög
start eftersom en del grossister valde att bojkotta Handelsbolaget men så småningom ökade
omsättningen och affären gick allt bättre. Det började bli trångt i lokalen och handelsbolaget
såg sig om efter en tomt där man kunde bygga nytt. Bolaget fick köpa en tomt mitt emot stationshuset och 1907 kunde Laxå Arbetares Handels-Aktiebolag flytta in i egna rymliga
lokaler.
Röforsborna ville också ha en affär och i september 1906 kunde Handelsbolaget utvidga sin
verksamhet då butiken i Röfors invigdes. 1920 omvandlades Handelsbolaget till en ekonomisk förening och därmed lades grunden till en modernisering av företaget. Sex år tidigare
hade även Finnerödja fått en butik och nu delades konsumtionsföreningen in i tre medlemsdistrikt – ett för vardera Laxås, Röfors och Finnerödjas medlemmar. 1951 bildades ett fjärde
distrikt vars medlemmar i huvudsak var de som handlade från konsumbussen. Det distriktet
hade sitt centrum runt Däldenäs på vägen mot Åtorp.

Handelsbolaget hade sin första affär på bottenvåningen i huset på fotot. Ingången var på
hörnet. Över fönstren står ”Laxå Arbetares Handels-Aktiebolag”. Över affären hade fotograf
Hermansson sin ateljé. I den vänstra delen av huset låg Erikssons livs på bottenvåningen och
över den en klädaffär. Okänd fotograf.

Första sidan i de nya stadgarna från 1920.

Första konsumbutiken i Finnerödja
Befolkningen i Finnerödja ville också ha en kooperativ butik. En av de pådrivande var G.M.
Fredberg som bland annat ordnade föredrag där man fick veta mer om vad ett handelsbolag
innebar. Teckningslistor började cirkulera runt i bygden. När 180 personer hade skrivit på och
förbundit sig att bistå med ett aktiekapital på sammanlagt 5 400 kr togs kontakt med handelsbolaget i Laxå. Bolagsstämman gav styrelsen i uppdrag att öppna en butik i Finnerödja.
Handelsbolaget fick hyra en tomt av Laxå Bruk för 300 kr per år på nuvarande adress Tivedsvägen 2. Där invigdes Finnerödjas första konsumbutik den 14 december 1914.

Erik Malmbergs aktiebrev från 1912. Nuvarande ägare till aktiebrevet är barnbarnet Leif
Vörde.
I årsberättelsen för 1917 kan man läsa att det bedrivits handel med träkol, bark, hallon och
lingon förutom det vanliga sortimentet i affären. Två inbrott hade skett under året och varor
för sammanlagt 900 kr hade stulits. En ansenlig summa på den tiden. Under året hade man
byggt till ett magasin på baksidan av affären. I årsberättelsen kan man också läsa vilka utgifter
som affären haft.

Den första konsumaffären i Finnerödja byggdes 1914. Foto från Paul Pettersson.

Framsidan på en av de första årsberättelserna där Finnerödjas butik finns omnämnd.

Årsredovisning för 1917 gällande butiken i Finnerödja.

Interiör från första Konsumbutiken i Finnerödja. Till vänster står föreståndaren Gunnar Kjellander och till höger magasinsdrängen Gustav Pettersson, som några år senare blev en känd
lantbrevbärare i trakten. Männen i mitten är butiksbiträden. Kortet från omkring 1920.
Foto från Paul Pettersson.

Gammal bild där man ser utbyggnaden som gjordes 1917. Foto från Paul Pettersson.

Här var det lite kö till affären. Foto från Paul Pettersson.

Gunnar Johansson, Nolmarken och Gunnar Andersson arbetade i butiken omkring 1925.
Gunnar Andersson blev föreståndare för Konsum i Finnerödja 1924. Foto från Paul Pettersson.

Föreningen kunde friköpa tomten 1925 och under hösten 1928 moderniserades affären. Man
drog in värmeledningar till affärslokalen, kontoret, biträdesrummet och till en nybyggd packbod. Även på utsidan ändrades utseendet då dörren flyttades från höger sida till mitt på framsidan. Även fönstren byttes ut. I slutet på 1930-talet låg årsomsättningen på dryga 85 000 kr
men 1941 ökade omsättning markant till drygt 130 000 kr. I början på 1940-talet fanns det
många rallare i Finnerödja som byggde dubbelspåret förbi Finnerödja. Dessutom fanns det en
del militärer stationerade vid Oljeberget. Det var säkert dessa personer som bidrog till den
ökade omsättningen. 1948 var omsättningen uppe i nästan 250 000 kr. Konsum i Finnerödja
hade 374 medlemmar år 1950.
Varorna i Konsum var åtråvärda inte bara för hederliga kunder utan även för de som inte ville
betala för sig. I gamla tidningsurklipp från slutet på 1930-talet kan man läsa att Konsum hade
utsatts för flera inbrott.

Annons julen 1942.

Annons från 1940-talet.

Interiör från Konsumaffären efter ombyggnaden 1928. Det var perfekt ordning på hyllorna.
Okänd fotograf.

Evy Gustavsson var biträde i konsumaffären. Okänd fotograf.

En av Laura Sjöstedts inköpsnotor från början på 1940-talet. När det gällde kaffet fanns det
en Laxåblandning enligt notan.

Baksidan på Konsumaffären med den stora magasinsdelen. Till höger syns järnhandeln och
bilverkstan. Fotot från slutet på 1930-talet eller början på 40-talet. Foto Arne Sjöstedt.

Mannen till vänster är okänd. De andra är Karl Gustafsson i mitten och Gunnar Johansson
till höger. På den övre skylten på väggen står det Wiklunds velocipeder och på den nedre
Rödfärgningar – Patent dubbelstark slamfärg. Foto från Paul Pettersson.

Konsum efter ombyggnaden 1928. Här kan man se att dörren har flyttats till mitten på framsidan. Till höger ligger Elov Olssons frisersalong. Cyklarna står utanför Bertil Sjöstedts
kiosk. Foto Arne Sjöstedt.

Nya Konsum
Vid årsmötet 1946 meddelade styrelsens ordf. Lars Lindahl att Konsums affär i Finnerödja
skulle byggas om, alternativt byggas helt ny, inom en inte alltför avlägsen framtid. Två år
senare hade styrelsen för Laxå Konsumtionsförening börjat sondera möjligheterna att få köpa
en centralt belägen tomt i samhället. Året därpå meddelades att ansträngningarna inte hade
gett något resultat. Styrelsen var nu inne på att försöka få bygga nytt, på den plats där Konsum
redan låg, eftersom man ägde den tomten. 1950 vägdes tomten av och ritningsförslag gjordes
upp. Den nya byggnaden skulle innehålla lokaler för både affär och post och dessutom en
lägenhet på 3 rum och kök och en på 1 rum med kokskåp. Affären skulle bli en fullt modern
snabbköpsbutik på 170 kvm med kyldisk och kylrum. När byggnadslovet beviljats utsågs Åke
Palmberg och Oscar Johansson, båda från Finnerödja, till huvudentreprenörer. Bygget pågick
under 1951 och början på 1952. För att inte behöva slå igen konsumaffären under byggnadstiden började man med att bygga den del som skulle bli postkontor. När den delen var klar
flyttade konsum in där tillfälligt medan resten av fastigheten byggdes klart.

Skiss på hur nya Konsum med postkontor skulle se ut.

En del av högra gaveln revs innan bygget kunde påbörjas. Foto från Paul Pettersson.

Det blivande postkontoret har kommit en bit på väg. Framför bygget står Lars Johansson med
fästmön Bibbi Gustavsson. Okänd fotograf.

Konsum har flyttat in i den nybyggda delen som senare ska bli postkontor och gamla Konsum
rivs 1951. Foto Arne Sjöstedt.

Konsumfastigheten är snart färdigbyggd. Okänd fotograf.

Konsumaffären och postkontoret invigdes 1952. Okänd fotograf.

Måndagen den 4 februari 1952 var det dags för invigning och butiksföreståndare Gunnar
Andersson kunde släppa in de första kunderna. Varorna i den tillfälliga butikslokalen hade
burits tillbaka till den nya Konsumaffären. Först fram till kassan, där fru Karin Filipsson satt,
var caterpillerföraren Reinhold Lundström som köpte sig ett äpple. Lundström var en av dem
som arbetade på skoltomten mitt emot Konsum. Där hade man någon vecka tidigare börjat
schakta bort jord för skolbygget. Kund nummer två var sjuårige Thord Eriksson som handlade
havregryn åt mamma Maj och bananer åt sig själv. I ett tidningsurklipp från öppnandet kan
man läsa följande apropå nymodigheten med snabbköp: ”Givetvis tar det någon tid innan
kunderna anpassar sig efter de nya förhållandena, men att döma av resultaten från vår första
affär i Laxå går detta mycket fort, säger affärschef Erik Karlsson, Laxå. Många gamla har ju
vant sig vid att titta och känna på varorna, och det är naturligtvis lite konstigt för dem till en
början. Ett faktum är emellertid att de till sist uppskattar dessa nyheter lika mycket som de
yngre generationerna gör. Vidare har vi till en del kvar den manliga betjäningen när det gäller
en del av charkuterivarorna. Det finns nämligen sådana som inte passar sig för paketeringsförsäljning. Vi kommer emellertid att gå in för att sälja så mycket som möjligt från kyldisken”. Hela bygget med bostadsdel gick på ca 200 000 kr. Inredningen till affären gjordes
av Finnerödjaföretaget Fredbergs snickerifabrik. Fredbergs gjorde även flera inredningar till
konsumbutiker i Laxå under årens lopp.

Tidningsartikel 1952.

Interiör från den nya snabbköpsbutiken med bröd- och charkdisk till höger. Okänd fotograf.

Interiör från den nya snabbköpsbutiken. Okänd fotograf.

Konsumhuset i mitten på 1950-talet. Okänd fotograf.

Baksidan av konsumhuset med posten till vänster. Foto Arne Sjöstedt.

Konsum ansökte flera gånger i början på 1950-talet om att få ett läkemedelsförråd. Jag har
inte hittat någon uppgift där det står att de verkligen fick det till slut. Läkemedelsförrådet
skulle fungera som en liten filial till apoteket i Hova. 1960 hade Konsum i Finnerödja en omsättning på 475 000 kr och 393 medlemmar var anslutna. På 1970-talet ökade omsättning stort
och 1975 landade försäljningssiffrorna på 2,2 miljoner.
1972 flyttade posten sin verksamhet till före detta järnhandeln längre upp efter Tivedsvägen
och en sybehörsaffär tog över postens lokaler. När sybehörsaffären lämnade lokalerna 1975
tog Konsum över den delen. Efter en tids ombyggnation kunde Konsum inviga sin större och
moderniserade butik i april 1976. Tack vare den större butiksytan kunde man också utöka
sortimentet med bland annat sybehör. Finnerödja hade fått en modern och välsorterad livsmedelsaffär och premiärkunderna var mycket nöjda.

Konsum efter ombyggnaden 1976. Okänd fotograf.

Personal
Gunnar Kjellander kan ha varit den förste konsumföreståndaren i Finnerödja. Han var i vilket
fall föreståndare omkring 1920. Under de första åren arbetade Gustav Pettersson som magasinsdräng i affären. 1920 anställdes han som brevbärare men det är troligt att han arbetade på
båda ställena under några år eftersom posten bara delades ut en eller ett par gånger i veckan
vid den här tiden. En tidig medarbetare var också Gunnar Andersson som började som biträde
1918 då han var 15 år. 1924 blev Gunnar föreståndare för affären och den befattningen hade
han fram till sin pensionering 1967. Gunnar Anderssons efterträdare blev Paul Petterson, son
till tidigare nämnde Gustav Pettersson. Paul hade arbetat som springpojke i Konsum några år
runt 1950 innan han fick en tjänst inom konsum i Laxå. Paul återvände till Finnerödja 1963
som ansvarig för konsumbussen. En tjänst han hade i fyra år innan han övertog föreståndartjänsten.

Personal vid konsums nyöppnande 1952 var föreståndare Gunnar Andersson, kassörskan
Karin Filipsson, biträdet Rune Johansson och springpojken Paul Pettersson.
Foto Paul Pettersson.

Paul Pettersson, Karin Filipsson och Rune Johansson i det nyöppnade snabbköpet 1952.
Foto Paul Pettersson.

1957 arbetade Ove Ivarsson, Gunnar Andersson och Rolf ”Kvicken” Johansson i Konsum.
Foto Paul Pettersson.

Konsums personal omkring 1970. Rolf Johansson, föreståndare Paul Pettersson, Birgitta
Forell, Sven Eriksson och Ilmar Taaler. Okänd fotograf.

Konsum slår igen 1992
Finnerödjas befolkning minskade efterhand och affärerna fick allt svårare att klara sig. Den
ena affären efter den andra fick slå igen. Den 29 augusti 1992 var det Konsums tur att stänga
för gott efter att ha funnits i Finnerödja i nästan 80 år. På slutet bestod personalen av föreståndaren Paul Pettersson, Siv Persson, Gullvi Arvidsson och Birgitta Forell.

Paul Pettersson var föreståndare när affären slog igen för gott 1992. Foto Jonny Pettersson.

Paul Pettersson expedierar kunden Gillis Dahl 1992. Foto Agne Arvidsson.

Paul Pettersson gör en av sina sista arbetsdagar i Finnerödja Konsum. Okänd fotograf.

Kassörskan Gullvi Andersson tar betalt av kunden Folke Karlsson 1992. Foto Agne Arvidsson.

Konsumaffären som den såg ut någon vecka innan den stängdes. Foto Tord Blom.

Konsum utsatt för rånförsök
En fredag eftermiddag i maj 1987 blev det dramatik i Konsum. Kassörskan Birgitta Forell har
berättat för mig vad som hände. På eftermiddagen kom en kille in i affären och ställde en del
frågor. Bland annat frågade han om banken, som låg längre upp på gatan, var öppen. Han fick
till svar att banken var stängd den dagen. Birgitta kom ihåg att hon sett killen i affären ett par
veckor tidigare. Hon hade då lagt märke till bilen han kom i och att den var full med andra
killar. Det var samma bil som nu stod utanför Konsum men denna gång utan passagerare.
Efter en stund satte killen på sig ett par solglasögon med spegelglas och sa åt Birgitta att hon
skulle ge honom pengarna i kassan. Birgitta vägrade men killen/rånaren fortsatte tjata om
pengarna. Birgitta hade bestämt sig för att inte ge efter. Hon säger själv att hon troligtvis höjde rösten efterhand eftersom hon blev argare och argare. Efter en stund stoppade han ner ena
handen i fickan och höll den så att Birgitta skulle tro att det fanns någon form av vapen där
men inte heller det resulterade i några pengar. Det fanns inga andra kunder i närheten av kassan men längre in i affären fanns det en kund som förstod att något inte stod rätt till när hon
hörde Birgittas arga röst. Kunden gick in i de bakre regionerna och hämtade föreståndaren
Paul Pettersson. Troligtvis hörde rånaren antingen steg eller röster för helt plötsligt sprang han
ut ur affären och satte sig i sin bil och körde iväg. Paul, som hade sprungit efter rånaren, hann
inte stoppa honom. Bilens registreringsskyltar var hopvikta så något registreringsnummer gick
heller inte att se. Polis tillkallades som spärrade av hela samhället, men då hade rånaren
sannolikt hunnit en bra bit därifrån.
Birgitta förhördes av polisen och några dagar senare fick hon titta på olika foton men den aktuella killen fanns inte med på något av dem. Jag frågade om hon aldrig blev rädd men det
hade hon inte blivit. Hon trodde själv att det berodde på att killen inte var maskerad när han
kom in i affären. Hon medger dock att hon blev extra vaksam under sommaren när det kom in
obekanta kunder men hon tvekade aldrig att sätta sig i Konsumkassan igen.

Den misslyckade rånaren hade nog inte förväntat sig att få så tufft motstånd av en kvinnlig
kassörska. Han hittades aldrig och förhoppningsvis fick han sig en läxa så han inte gjorde
några fler försök. Finnerödjas hjältinna den dagen var i vilket fall Birgitta Forell.

Tidningsrubrik 1987.

Birgitta Forell och Paul Pettersson till höger och två unga kunder till vänster . Okänd fotograf.

Olika aktiviteter med Konsumanknytning
Konsumtionsföreningen ordnade olika aktiviteter för sina medlemmar. Det kunde vara studiecirklar, husmorsgymnastik och husmodersmöten. I 1951 års årsberättelse kan man läsa att det
varit ett husmodersmöte i Finnerödja under året där ”tvättfrågor” stod på programmet. Samma
år ledde Vivan Sterner studiecirkeln ”Sy själv”. Året innan hade Vivan Sterner även lett en
cirkel i ämnet hemkunskap.

Annons 1948.

Konsumbussen

Den första Konsumbussen utanför Skagersholms herrgård 1949. Okänd fotograf.
1949 kom det önskemål från hushållen runt Däldenäs om att få någon form av kooperativ
affär. Det visade sig omöjligt att hitta en lämplig affärslokal och dessutom var området ganska
glest befolkat, vilket skulle försvåra att få lönsamhet i verksamheten. Konsumtionsföreningen
beslutade att prova med en butiksbuss i stället och köpte in en begagnad buss som började
trafikera sträckan Finnerödja – Åtorp lagom till jul 1949. Bussen visade sig inte hålla måttet
så året därpå beslöt man köpa in en ny och modernare buss med kylmöjligheter. Den levererades i oktober 1950. Så småningom fick även folk som bodde i Tived möjligheten att handla
från Konsumbussen. År 1960 hade butiksbussen en omsättning på 250 000 kr och distriktet
som bussen betjänade hade 161 medlemmar. Antalet linjer utökades allt eftersom och när Paul
Pettersson tog över sysslan som chaufför och försäljare 1963 fanns det fem olika linjer inom
Finnerödja, Laxå, Tived och Skagerns områden. Efter fyra år blev Paul föreståndare för konsum i Finnerödja och Åke Nilsson tog över konsumbussen. Från 1972 var det Leif Unosson
som var ordinarie chaufför och säljare. Butiksbussen hade inget eget garage utan stod parkerad på lite olika ställen nattetid. Under 1960-talet stod den parkerad vid Yngve Anderssons
lådfabrik på industriområdet.

1965 fick kunderna Agnes och Greta Karlsson i Bergshult hjälp med varorna av säljaren Paul
Pettersson. Foto Paul Pettersson.

Paul Pettersson på trappen till konsumbussen. Foto Paul Pettersson.

Konsumbussen har kört fast under en av sina turer. Foto Paul Pettersson.

En konsumbuss från Örebro tillkallades och med hjälp av den kunde Finnerödjabussen dras
loss. Gustav Pettersson står utanför Örebrobussen. Foto Paul Pettersson.

Konsumbussen parkerad intill Konsum 1968. Gulfmacken skymtar till vänster.
Foto Paul Pettersson.

Konsumbussen har parkerat utanför Konsum i Finnerödja för sista gången 1980.
Foto Paul Pettersson.

En av de sista turerna med Konsumbussen fotades vid Däldenäs försommaren 1980.
Okänd fotograf.

Tidningsurklipp från Örebro Kuriren den 16 juni 1980.

Andra veckan i juni 1980 fick de 200 hushållen som betjänades av konsumbussen veta att den
sista turen skulle gå veckan därpå, den 19 juni. Det blev stor bestörtning i bygden och många
reagerade på det snabba beslutet. En av kunderna sa: ”De får inte lägga ner konsumbussen, för
då vet jag inte hur vi ska klara oss”. Många skulle få väldigt långt till närmsta affär. En del
Tivedsbor kunde få upp till tre mil. Leif Unosson som blev Konsumbussens siste chaufför var
lika överraskad som kunderna han betjänade. Visserligen hade han hört att något var på gång
men trodde inte att något skulle ske så snabbt. Anledningen till att bussen skulle dras in var att
den behövde repareras för 20 000 kr och de pengarna fanns inte. Enligt ett styrelsebeslut några år tidigare skulle butiksbussen få gå så länge det inte behövde göras några större investeringar på den. Folket i byarna skrev på protestlistor som skickades till både konsumföreningen
och Laxå kommun men inget hjälpte. De sista åren gick turen till Åtorp på tisdagar medan
Tivedsborna kunde göra sina inköp på fredagar.

Annonser

Annons 1950

Annons 1952

Annons 1958.
Annons 1952.

Gammal kvittosamlare och kom ihåg lista. Kvittona lades i en springa uppe på toppen.
Foto Gunn Sjöstedt.

Den här kvittosamlaren använde mina föräldrar för konsums kassakvitton. Den finns nu på
hembygdsgården. Foto Gunn Sjöstedt.

I januari skulle alla konsumkvitton räknas och det hörde till
mina favoritnöjen. Kvittona skulle sorteras efter hur stor
summan var innan man räknade ihop totalsumman. När allt
var räknat och klart skulle kvittona lämnas in till affären före
den 31 januari. När affären kontrollräknat kvittona fick man
återbäring på den sammanlagda summan. Om jag inte minns
helt fel var återbäringen 3 % på 1950-talet. Återbäringen upphörde på 1970-talet.

