Kvarndammsvägen
De första husen på Kvarndammsvägen byggdes under andra halvan av 1950-talet. Längst upp
på gatan, mot järnvägsövergången, flyttade Lars Gustavsson med familj in 1957. Lars var
elektriker och drev firman ”Gustavssons elektriska”. På tomten näst längst ner på gatan
byggde Alvar Eriksson en villa som han och hans familj flyttade in i 1958. Alvar öppnade
affären ”Radio och TV-tjänst” i huset. Mer om de båda verksamheterna längre fram.

Kvarndammsvägen som den såg ut 1967. Flickorna heter Helena Segander och Gudrun
Eriksson. Det ljusa taket i bakgrunden tillhör ett stort magasin på Stationsgatan 4 som brann
ner 1981. Foto Alvar Eriksson.
Kvarndammsvägen går parallellt med järnvägen och de som har tomter gränsande mot järnvägen har haft en hel del problem att tampas med under årens lopp. I början på 1990-talet
började X 2000 trafikera västra stambanan mellan Stockholm och Göteborg. I mitten på 1990-

talet började stenar från järnvägen flyga in på tomterna när tåget for förbi. Anledningen var att
det bildades virvlar under tåget som gjorde att stenarna flög iväg. Alvar Eriksson var en av
dem som drabbades värst. Familjens växthus slogs sönder flera gånger och familjen plockade
hinkvis med sten från tomten. Leif Forell, som bor några hus längre upp på gatan, berättade
för mig att han befann sig ute på tomten en decemberdag 1996 när stenarna började vina runt
huvudet på honom. Hans växthus blev också skadat av stenarna. Alvar och Leif kontaktade
Banverket som inte insåg problemet till fullo. Banverket ansåg att det räckte med att sopa
banvallen men stenarna fortsatte ändå att flyga in på tomterna när tågen kom farande. Till slut
erkände Banverket att det var ett problem, men bara på vintern, så därför behövde de inte
vidta några åtgärder.
Problemet med stenarna uppmärksammades i lokalpressen men även tidningar på riksplanet
skrev om det hela. Följande rubrik fanns i Dagens Nyheter i juni 1997:

”X2000: Snabbtåg hot mot villaägare. Flygande stenar har krossat växthus
och haft sönder garagetak i Finnerödja”.

Alvar och Ingrid Erikssons tomt gränsar till järnvägen och var hårt drabbat av flygande
stenar. Foto från 1960-talet. Okänd fotograf.
Alvar Eriksson och Leif Forell gav sig inte utan började klaga på bullret i stället. Mätningar
visade att bullernivån från järnvägen var alldeles för hög. Nu skred Banverket till verket och
beslöt att sätta upp ett bullerplank efter järnvägen. Planket kom upp i början på 1998 och nu
fick de boende det skydd mot stenarna som de velat ha från början. På köpet dämpades
bullernivån. Banverket bekostade nya glasrutor i de förstörda växthusen efter gatan och de
boende fick även ny jord till sina trädgårdsland eftersom den gamla jorden var full med
glassplitter.

Problemet med stenarna var inte det första obehaget som drabbade de boende efter Kvarndammsvägen. Under åren 1965 -1976 låg en barkningsstation på Kronkajen på andra sidan
järnvägen. När vinden låg på åt ”rätt håll” flög barkdammet in på tomterna. Det som upplevdes värst var bullret som höll på hela dagarna. Periodvis var anläggningen igång från kl. 6 på
morgonen till kl. 22 på kvällen. Det förekom även att verksamheten var igång under helgerna.
1975 tog tålamodet slut hos grannarna. Det anordnades ett möte mellan berörda grannar,
ägaren för barkningsstationen Allan Carlsson och en representant från kommunen, för att reda
ut problemen. Efter mötet gick meningarna isär om vad som sagts. Allan Carlsson ville inte
kännas vid att det förekommit protester mot verksamheten. Hans version var att han meddelat
att barkningen inte var lönsam längre utan skulle upphöra, vilket den gjorde 1976. Därmed
var det bullerproblemet löst.

Kvarndammsvägen sedd från Skagersholmsvägen. Foto Gunn Sjöstedt 2019.

Kvarndammsvägen sedd från Kvarndammen. Foto Gunn Sjöstedt 2019.

Kvarndammen
I slutet på Kvarndammsvägen ligger Kvarndammen. Omkring år 1700 anlades en kvarn efter
Skagersholmsån. Ovanför platsen där kvarnen skulle ligga byggde man en fördämning och
satte upp dammluckor i ån för att kunna reglera vattenflödet till kvarnen. Dammen som bildades innanför fördämningen fick passande nog namnet Kvarndammen. Verksamheten vid
kvarnen upphörde i början på 1960-talet.
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Karta från 1825. Järnvägen saknas, den började byggas först 1860. 1. Ån som kommer från
Åbydammen 2. Kvarndammen 3. Dammluckorna 4. Kvarnen 5. Skagersholmsån.

Kvarndammen med dammluckorna i bakgrunden. Okänd fotograf.

Kvarndammen med dammluckorna i bakgrunden. Okänd fotograf.

Vattenrännan som gick från Kvarndammen fram till kvarnen. Okänd fotograf.

Dammluckorna vid Kvarndammen. Foto Arne Sjöstedt 1965.

Det lilla vattenfallet som det ser ut 2019. Foto Gunn Sjöstedt.

Bron vid dammluckorna. Fotot tillhör Ingrid Eriksson.

När järnvägen anlades i början på 1860-talet valde man att dra fram den över Kvarndammen.
Man fyllde ut en del av dammen så att en järnvägsbank bildades. Dammen delades på detta
sätt i två delar. För att vattnet skulle kunde flöda fritt mellan de båda sidorna lämnades en
öppning i järnvägsbanken och en bro byggdes där.

Kvarndammen med järnvägsbanken som den såg ut i slutet på 1950-talet. Foto Alvar Eriksson.

Kvarndammen med järnvägsbron i bakgrunden. Foto Gunn Sjöstedt 2018.

När de boende på Kvarndammsvägen klagade på barkningsstationen var det inte bara damm
och buller som rörde upp känslorna. Det gjorde även barken som var en spillprodukt. Barken
kunde företaget inte hitta någon lämplig användning för utan en del av den tippades i Kvarndammen. Ortsborna var oroliga för att vattenkvaliten i Kvarndammen skulle försämras av
barken som låg där. I början på 1980-talet kopplades Naturvårdssektionen på Länsstyrelsen in
och de beslöt att ta vattenprover i dammen. När Allan Carlsson kontaktades kunde han inte
förstå oron. Han ansåg inte att barken kunde ställa till någon skada i dammen och sa dessutom
att det aldrig kommit ut några föroreningar från anläggningen. Han ansåg att det var soptippen, som låg någon kilometer därifrån, som var skuld till eventuella föroreningar. 35 år efter
det att barkningsstaionen slutade tippa bark i dammen ligger det fortfarande synliga rester
kvar.

Bark som tippats i Kvarndammen. Banvallen i bakgrunden. Okänd fotograf.
När jag växte upp i Finnerödja på 1950-talet var det en ganska stor öppen vattenyta på ovansidan järnvägen. Där lärde jag mig åka skridskor. Vattenspegeln har nu krympt en del genom
att vattenväxter tagit över. Det är många Finnerödjabarn som tagit sina första skridskoskär på
antingen den övre eller nedre delen av Kvarndammen.
Kvarndammen används som branddamm för Finnerödja samhälle. När det stora magasinet på
Stationsgatan 4 brann 1981 pumpade man upp vatten med hjälp av två pumpar. Vattnet leddes
sedan i slangar uppför Kvarndammsvägen fram till brandplatsen.

Kvarndammen från slutet på 1950-talet. Foto Alvar Eriksson.

Några foton från Kvarndammsområdet 2019
På senare år har området runt nedre delen av Kvarndammen rustats upp och blivit en riktig
idyll.

Foto Gunn Sjöstedt.

Foto Gunn Sjöstedt.

Foto Gunn Sjöstedt.

Foto Gunn Sjöstedt.

Gångstigen går på fördämningsvallen. Foto Gunn Sjöstedt.

Skagersholmsån med vattenfallet längst till höger. Foto Gunn Sjöstedt.

Foto Gunn Sjöstedt.

Foto Gunn Sjöstedt.

Radio & TV-tjänst

Alvar Eriksson ägare till firman Radio & TV-tjänst i Finnerödja. Fotot tillhör Ingrid Eriksson.

Under ca 40 år drev Alvar Eriksson en Radio- och TV-affär i Finnerödja. Alvar var född och
uppvuxen i Storängen, på Skagersholms ägor, några kilometer norr om Finnerödja. När han
var 18 år fick han anställning på serviceavdelningen på ESAB i Laxå. Alvar fick gå en
internutbildning, där han lärde sig grunderna om kretskort och elektronik i stort. Arbetet
bestod i att serva svetsmaskiner. Alvar Eriksson hade fallenhet för det tekniska och ville
använda sina kunskaper även på fritiden. 1953 började han åka runt i bygden och serva
symaskiner vilket han fortsatte med under många år. Under hösten 1953 tog Alvar kontakt
med Tjernelds radiofabrik i Stockholm och blev antagen som deras ombud i Finnerödja. Alvar
började sälja radioapparater, grammofoner, bandspelare mm i liten skala.

Huset i Storängen där Alvar växte upp. Fotot tillhör Ingrid Eriksson.

1953 blev Alvar Eriksson antagen som ombud i Finnerödja för Tjernelds radiofabrik.

Alvar sålde också grammofonskivor och på 1950-talet var det stenkakor som gällde. En av
skivorna han tog hem var Tivedshambo av Stickan Andersson. Skivorna beställdes från Åhlén
& Holm i Stockholm och till en början i mamma Ediths namn.

Stickan Anderssons Tivedshambo. Foto Lars-Ove Eriksson.

Till en början stod Alvars mor Edith som mottagare. Foto Lars-Ove Eriksson.

Alvar Eriksson sålde också rakapparater av märkena Celer och Remington.

Denna rakapparat kostade 145 kr år 1953.

Rakapparater av märket Remington beställda.

Ryktet om att Alvar var mycket kunnig när det gällde tekniska saker spred sig vilket grannarna inte var sena att utnyttja. När deras tvättmaskiner eller andra tekniska prylar gick sönder
vände de sig först till Alvar och ofta kunde han laga det som var trasigt

När Alvar bodde i Storängen fick man begära Skagersholm 20 när man ringde till honom.

Affären i Finnerödja
Affärerna blev alltmer omfattande och Alvar insåg att han behövde en affärslokal. Han köpte
en tomt på Kvarndammsvägen 14 där han byggde en villa. På bottenvåningen blev det plats
för både affären och en lägenhet på 2 rum o kök. I lägenheten flyttade Alvars föräldrar Edit
och Hjalmar Eriksson in. I övervåningens lägenhet på 3 rum o kök flyttade Alvar in tillsammans med Ingrid Andersson från Vallsjöbol som han gifte sig med. Huset stod inflyttningsklart våren 1958. Alvar fick sin firma ”Radio & TV-tjänst” inregistrerad i handelsregistret den
13 mars 1958 och 1 april samma år öppnades affären.

Affären på Kvarndammsvägen 14. Fotot tillhör Ingrid Eriksson.

Firman införd i handelsregistret den 13 mars 1958.

Första sidan i firmans kassabok gällde april 1958.

Den här skylten som syns i fönstret på sidan 18 hängde där under alla år. Numera saknas L i
Luxor.

Den första beställningen från Luxor-affären i Skövde till den nyöppnade affären.

Denna Luxorradio hörde till premiärsortimentet i affären. Foto Lars-Ove Eriksson.

Liksom denna bärbara radio. Foto Lars-Ove Eriksson.

En av de första TV-modellerna i Alvars affär. Foto Lars-Ove Eriksson.
1956 skedde den officiella starten av TV-sändningar i Sverige och radioaffärernas sortiment
utökades med TV-apparater. Två år senare arrangerade Sverige fotbolls-VM och suget efter
en egen TV ökade markant. Det var många som såg den direktsända finalen mellan Sverige
och Brasilien på TV, en match som Brasilien vann med 5-2. Alvar Eriksson hade säkert koll
på att matcherna skulle TV-sändas och det var nog ingen slump att affären öppnades några
månader innan idrottsfesten drog igång. Det finns inga uppgifter på hur många TV-apparater
han fick sälja den våren och sommaren.

Litteratur beställd från Teknografiska institutet. Foto Lars-Ove Eriksson.

Alvar Eriksson fortsatte att förkovra sig utanför jobbet. Till sin hjälp hade han litteratur som
han beställde från Teknografiska institutet i Stockholm. Den handlade bland annat om Radiooch TV-teknik och om transistorer.
Under alla år som Alvar Eriksson hade sin affär arbetade han heltid på ESAB i Laxå. Arbetsdagen slutade kl. 16.12. Det innebar att han inte kunde börja expediera sina kunder förrän vid
17-tiden. I annonserna stod det att affären öppnade kl. 14 men det var för att affären måste
vara öppen när leveranserna kom. Det var antingen Alvars mor Edit eller hans fru Ingrid som
låste upp. Om det mot förmodan kom någon kund fick de veta att de inte kunde få någon hjälp
förrän Alvar kom hem. Finnerödjaborna visste som regel vilka tider som gällde. På lördagarna
höll Alvar öppet i stort sett hela dagen.

Alvar Eriksson arbetade på ESAB i Laxå i hela sitt liv. Fotot tillhör Ingrid Eriksson.
Alvar sålde många olika märken men Luxor var kanske det största. På utsidan av huset satt en
reklamskylt med belysning för märket Telefunken. I fönstret hängde skyltar för märkena
Luxor och Graetz. Andra märken i sortimentet var Grundig, Saba och Monark. Förutom att
sälja nya apparater av olika slag reparerade han även trasiga. Till en början höll Alvar till i ett
rum bakom affären med sina reparationer men verksamheten svällde så i slutet på 1970-talet
gjorde han iordning en serviceverkstad i källaren. Ibland åkte han ut till kunderna när de fick
fel på någon apparat eller när han skulle leverera en ny TV-apparat. I samband med TVleveransen satte han också upp antennen. För att bättre kunna hålla reda på de saker han
behövde på sina serviceturer, köpte han sig en serviceväska i trä från Luxor i Motala 1962. På
kvittot som finns bevarat står det att den kostade 40 kr. I väskan förvarade han rör, lödkolv,
komponenter mm. och den blev en trogen följeslagare under alla år. Komponenter av olika
slag köpte han bland annat från Rolf Johanssons firma ”Radio & TV-service” i Laxå. En
annan trogen följeslagare var mätinstrumentet på bilden nedan.

Detta mätinstrument fanns alltid med när Alvar åkte ut till sina kunder.
Foto Lars-Ove Eriksson.

Serviceväskan i trä köpt från Luxor i Motala 1962. När väskan var ny stod det Luxor med
röda bokstäver på ena sidan. Bokstäverna är nu knappt skönjbara. Foto Lars-Ove Eriksson.

Alvar fortsatte med att serva symaskiner även efter det att han öppnat affären. Detta kvitto är
från 1967.

Förr fanns det inget krav på att en affär skulle ha en kassaapparat utan många använde sig av
ett kassaskrin, Alvar var inget undantag. Kvittona till kunderna skrev han på ett kvittoblock
och när summan skulle räknas ut använde han en gammal hederlig räknemaskin med pappersrulle.

Alvars kassaskrin hängde med i alla år. Foto Lars-Ove Eriksson.

Levererar TV till Tivedsgården
I december 1959 fick de boende på ålderdomshemmet Tivedsgården en gemensam julklapp
av innevånarna i Finnerödja. Det var en TV-apparat som levererades av Finnerödjas Radiooch TV-handlare Alvar Eriksson. Initiativet till det hela hade tagits av Sixten Andersson och
Bertil Gustafsson under sensommaren. De hade efter en stunds diskussion ställt sig frågan:
”Varför skulle man inte kunna glädja pensionärerna på Tivedsgården med en TV-apparat?”
De lade fram förslaget på ett möte hos Arbetarkommunen. Deltagarna på mötet tyckte det var
en utmärkt idé och tillsammans med kvinnoklubben gjorde man iordning insamlingslistor som
cirkulerade runt i bygden.
Det officiella överlämnandet av TV-apparaten skedde i mitten på januari året därpå då Arbetarkommunens ordförande Åke Andersson besökte Tivedsgården. Han berättade att det var
med en viss ängslan man skickade ut insamlingslistorna. Oron var dock obefogad. Redan efter
några veckor stod det klart att man skulle få in tillräckligt med pengar för att hinna leverera en
TV i god tid före jul. För att alla radio- och TV-handlare i kommunen skulle få samma chans
att leverera TV-apparaten fick de lämna in anbud. Det förmånligaste budet lämnades av Alvar
Eriksson. Insamlingen gav 1 442 kronor vilket även räckte till TV-licensen för hela 1960. De
gamla var mycket glada över gåvan. Ett av favoritprogrammen de här första veckorna var en
sändning från Hagenbecks cirkus men de flesta programmen verkade falla pensionärerna i
smaken.

I mitten på januari 1960 överlämnades TV-apparaten officiellt till Tivedsgården. Från
vänster Elsa Gustafsson, föreståndarinnan Siri Gustafsson, okänd, arbetarkommunens
ordförande Åke Andersson, August Karlsson, okänd och Emanuel Lekman. Okänd fotograf.

I januari 1960 satte Alvar in en annons där det framgick att han levererat en TV till
Tivedsgården.

Fortsatt utveckling
Ungefär samtidigt som TV-apparaterna började säljas kom även transistorradion. Den blev
oerhört populär och fanns snart i vart och vartannat hem. Den 1 april 1970 var det officiell
premiär för färg-TV i Sverige vilket betydde att sortimentet i radio- och TV-affärerna utökades ytterligare. Nästa steg kom 1975 då man kunde köpa en TV med fjärkontroll. Alla
dessa nya produkter gynnade givetvis handlarna. Utvecklingen fortsatte i rasande takt. På
1980-talet blev det standard med text-TV i alla nya apparater och ljudanläggningarna blev
alltmer avancerade. Videobandspelarna gjorde sitt intåg och på 1990-talet fick Alvar även
montera upp paraboler. I Alvars affär kunde man även köpa grammofonskivor. Skivorna
köpte han in från Bohlins skivaffär i Örebro. Alvar slutade sälja skivor i mitten på 1980-talet
när CD-skivorna började konkurera ut vinylskivorna.

Inköp av skivor från Bohlins musikaffär i Örebro 1962.

1975 kunde man köpa en TV med fjärkontroll. Produkterna på bilden är exempel på vad
Alvar sålde i sin affär. Foto från en reklambroschyr.

En av de moderna grammofonerna som Alvar sålde. Foto Lars-Ove Eriksson.

Färg TV med HiFi ljud fanns i affären i början på 1980-talet.

På 1980-talet blev det standard med text-TV i alla nya apparater.

Musikanläggningarna blev alltmer avancerade på 1980-talet.

På 1990-talet sålde Alvar WHS-apparater från Luxor. Foto Lars-Ove Eriksson.
Alvar Erikssons kundkrets kom inte bara från Finnerödja utan han sålde varor även till kunder
i Laxå, Hova, Gullspång, Töreboda med flera orter. Alvars son Lars-Ove berättade för mig att
han fick följa med som bärhjälp, när tunga TV-apparater skulle levereras, så fort han var tillräckligt stor för att orka bära.

Firmans logotype.

Reklam
Reklam för ett företag kan göras på många olika vis men annonser var nog det vanligaste
sättet på den här tiden. Min far Arne Sjöstedt var lokalt ombud för flera tidningar i närområdet
och en av hans uppgifter var att förmedla annonser.

Arne Sjöstedt har förmedlat en annons till TSL (Mariestadstidningen) för Alvar Erikssons
räkning. Det var förmodligen nedanstående annons det gällde.

Denna annons var insatt i TSL den 13 januari 1960.

Reklam för firman kan man göra genom att sätta sin stämpel i en broschyr.

Alvar satte sitt firmanamn på glas och muggar.

På denna träbricka får ”Finnerödja Radio & TV-tjänst” dela annonsutrymme med företag
från Laxå och Askersund. Foto Lars-Ove Eriksson.

Alvars son Lars-Ove visar upp en solhatt med
reklam från Luxor som han fick som barn.

Annons införd i TSL i december 1967.

Annons införd i Länsposten i april 1993.

Blandade minnen från affären
Jesper Carlsson, ägare till ICA-affären i Finnerödja, har berättat en del minnen för mig som
rör Alvar Eriksson. Carlssons affär och Alvar Eriksson hade ett gott samarbete under alla år.
Carlssons är kända för att ha det mesta i lager men inte riktigt allt. När kunderna frågade efter
exempelvis radioapparater eller TV-antenner så blev de hänvisade till Radio- och TV-affären
på Kvarndammsvägen. De båda affärerna låg inte långt ifrån varandra. Det var många
utsocknes som blev förvånade när de fick höra att det fanns en Radio- och TV- affär i lilla
Finnerödja. I sitt lager hade Alvar många sladdar och kontakter av äldre modell som uppskattades av bland andra sommarstugeägare, som ofta hade äldre apparater i sina stugor.
Harald Carlsson, tidigare ägare till Carlssons handelsbod, köpte för många år sedan en Luxor
TV av Alvar. Den TV:n övertog senare barnbarnet Jesper som hade den kvar till långt in på
1990-talet. När Alvar kom till Carlssons för att dra om en kabel till antennen kände han igen
den gamla apparaten. Alvar hade då sagt att den modellen är väldigt slitstark. På 1980-talet
köpte Alvar en speciell häftpistol. Den använde han när han skulle fästa antennkablarna med
både utom- och inomhus. Häftpistolen sköt ut halvrunda stift som passade precis till antennkabeln.
Ett av Alvars specialområden var antennförstärkare. Han monterade upp massor av sådana i
Finnerödja för att förstärka signalen mellan mast och TV. Finnerödja ligger i en sänka och det
var långt mellan TV-masterna. Alvar hade uppskrivet på en lapp de olika frekvenser som
skulle kunna gå att använda i Finnerödja. Den bästa sändaren för de flesta Finnerödjaborna
var Sörmon utanför Karlstad. Där var det fritt fram för signalen över Skagern och Vänern.
En annan specialitet var att finjustera bildrören på äldre TV-apparater. Alvar använde en
rejuvenator på apparater där färgbalansen varit svår att ställa in. Efter att ha finjusterat färgbalansen med hjälp av apparaten blev bilden njutbar igen. Det var inte alltid det fungerade
men oftast. Fungerade det inte så var det bildrörsbyte som gällde eller, i värsta fall, en ny TV.

Väska till rejuvenatorn. Foto Lars-Ove Eriksson.

Alvar Erikssons rejuvenator. Foto Lars-Ove Eriksson.

Häftpistol som användes att sätta fast antennsladden med. Foto Lars-Ove Eriksson.

Den sista firmastämpeln.

Alvar Eriksson till höger lever farligt vid kanten av Kvarndammen. Fotot tillhör Ingrid Eriksson.

Alvar Eriksson med sin fru Ingrid. Fotot tillhör Ingrid Eriksson.
Alvar Eriksson slutade med sin Radio- & TV-affär omkring 2000.

Gustavssons Elektriska
Lars Gustavsson, som flyttade till Kvarndammsvägen 6, år 1957, var elektriker och drev
firman ”Gustavssons elektriska”. Firman startade han i slutet på 1940-talet. Förutom att arbeta
som elektriker sålde han även vitvaror, armaturer mm. När Finnerödja fick sitt elljusspår i
slutet på 1960-talet var det Lars Gustavsson som satte upp belysningen. Några som varit
anställda i firman är Alvar Lindblad, Arne Olsson och Arne Johannson. I början på 1970-talet
slutade Lars Gustavsson med försäljning av vitvaror. Firman såldes till Hova elektriska på
1980-talet.

Lars Gustavsson till höger och Alvar Lindblad till vänster. Fotot tillhör Hilding Karlsson.

Annons från 1951.

Annons från okänt år.

Den här frysboxen köpte grannarna Ingrid och Alvar Eriksson av Lars Gustavsson på 1970talet. Den fungerar fortfarande utan problem år 2019. Foto Lars-Ove Eriksson.

