Tivedsvägen
Det är svårt att föreställa sig att Finnerödja samhälle var så gott som helt obebott före 1862.
De byggnader som fanns var kvarnen och sågen med tillhörande bostäder, som man kan läsa
om i avsnittet om Skagersholmsvägen. I samband med att järnvägen blev färdig 1862 byggdes
stationshuset, stinsbostaden, hotellet och några uthus och det blev starten på dagens samhälle.
Det är lite sorgligt att ingen av dessa stationsbyggnader finns bevarade. Det skulle dröja 40 år
innan nästa hus byggdes och det var Bengtssons affär på nuvarande Tivedsvägen 5. Tivedsvägen som går genom samhället i våra dagar kom till i samband med järnvägsbygget även om
den första sträckningen var något annorlunda än den nuvarande.
Jag har fått två olika uppgifter om var den första vägen gick före järnvägens tillkomst. Den
ena versionen säger att vägen gick från Brinken, där den gamla Eriksgatan passerade, förbi
nuvarande industriområde och fram till kvarnen. Så långt går det att säkerställa uppgifterna.
Därifrån ska vägen/stigen ha passerat dammluckorna, ovanför Kvarnen, vid Kvarndammen.
Det var förmodligen det enda stället där man kunde passera Skagersholmsån i slutet på 1600talet (då kvarnen byggdes). Vägen ska sedan ha passerat över nuvarande kronkajen, genom
området där husen på Kronvägen 2-14 ligger och vidare förbi Solvik och Östra Åtorp, där jag
själv växte upp. Vägen fortsatte sedan förbi nuvarande transformatorstationen och troligtvis
upp mot Kyrkhävden. Den andra vägen/stigen ska ha gått från området i närheten av kyrkan.
Var exakt bron över ån fanns går inte att fastställa men den gamla kyrkstigen finns kvar och
går parallellt med ån upp till Dalgatan. Den gamla vägen ska sedan ha följt nuvarande Dalgatan och uppför Backgatan och vidare över stationsområdet som inte fanns då. Den passerade sedan ungefär där Betel ligger (Tivedsvägen 14).
Innan järnvägen började byggas i slutet på 1850-talet fanns det ingen direkt vägförbindelse
mellan Finnerödja och Tived. Den 17 juli 1859 hölls ett sammaträde i Finnerödja sockenstuga
där personer från den nybildade grannförsamlingen Tived deltog. Helt plötsligt ansågs det
livsviktigt med en förbindelse mellan Tived och järnvägen. Första förslaget var att vägen
skulle gå mellan Sannerud och Bodarne (Backgården) men det förslaget genomfördes aldrig.
På en gammal karta från 1869 kan man se att det inte finns någon väg inritad varken mellan
Sannerud – Bodarna eller Sannerud – Finnerödja. Flera sammanträden hölls under årens lopp
och 1876 beviljades ett statsbidrag på 11 500 kr för ett vägbygge mellan Tived och Finnerödja. Den var klar två år senare och då hade statsbidraget överskridits med knappt 1500 kr.
Min farmor Laura Sjöstedt (född Dahl) flyttade från barndomshemmet i Kyrkhävden till det
lilla torpet Östra Åtorp (Rynningskärr) 1893. Åtorp ligger efter ån som rinner mellan Åbydammen och Kvarndammen. Det första huset i Åtorp byggdes omkring 1825 och låg då efter
den förmodade äldsta vägen. När jag var liten såg den här stigen, förbi Solvik och Åtorp,
annorlunda ut jämfört med de andra stigarna i skogen. Den var betydligt bredare och bitvis
såg man hjulspår med en grässträng i mitten. Jag funderade aldrig över varför den skilde sig
från de andra stigarna i området och ingen pratade om att det var en gammal väg. Jag har på
senare år fått veta att stigen mellan kronkajen och transformatorstationen användes som körväg till långt in på 1900-talet. Framförallt fraktades kol och timmer från Tivedsskogarna till
kronkajen den vägen. Anledningen var att hästarna skulle slippa den branta backen (Stötebacken) som börjar i höjd med nuvarande transformatorstationen.
Min farfar Per Sjöstedt flyttade till Åtorp 1899 och tre år senare rev han det gamla huset och
byggde ett nytt på samma plats. Han avled 1928 så han fick bara se början på samhällsutvecklingen. Farmor Laura däremot fick vara med om hela resan från att Finnerödja enbart bestod

av stationsbyggnaderna till det blomstrande samhälle det blev under 1950- och 60-talen. Hon
fick se hur Tivedsvägen förvandlades från en smal grusväg utan ett enda hus till en livlig affärsgata. De sista 10 åren av sitt liv bodde hon dessutom efter Tivedsvägen i korsningen med
Kronvägen, i huset där kiosken låg. Från att ha bott helt omodernt i 80 år fick hon äntligen
uppleva hur det var att ha centralvärme, varmt och kallt vatten, badrum, kyl, frys och tvättmaskin. Tyvärr så frågade jag aldrig farmor hur det såg ut i samhället när hon var ung. Det
ångrar jag idag. Laura Sjöstedt avled 1968.

Karta från 1864. Vid den trasiga biten låg stationshuset. Från den trasiga biten och snett
nedåt höger går den nya Tivedsvägen. Längst ner i högra hörnet ligger Östra Åtorp. Den
långa svarta byggnaden snett ovanför den trasiga biten är ett stort kolhus.

Karta från 1882. Här syns delar av den gamla vägen som en prickad linje från Brinken och
söderut, till höger om Skagersholmsvägen.

De första tomterna styckas av
Under 1800-talet ägdes en del av marken i Finnerödja av Laxå Bruk och en del av Aktiebolaget Bofors-Gullspång. Den 31 december 1892 sålde aktiebolaget en del av sin mark till
Staten eller Kongl. Majt och Kronan som det står på lagfarten. 1898 styckade Kronan av nio
tomter och sålde dem efter hand till privatpersoner. Fem av tomterna låg på vänster sida av
Tivedsvägen sett från järnvägen och de övriga fyra låg öster om dessa tomter. Tomterna fick
beteckningarna Skagersholmstomten 1 – 9. Några av tomterna styckades senare upp till fler
tomter. Ingen av tomterna började bebyggas förrän efter 1900.

Köpehandling från 1892.
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På kartan från 1920-talet ser man Tivedsvägen som går från norr till söder. Längst ner i
högra hörnet ligger Östra Åtorp eller Rynningskärren som det står på denna karta. De nio
först avstyckade tomterna är markerade på kartan.

De 9 tomterna köptes av följande personer:
Tomt nr. 1 av Per Bengtsson 1900 - nuvarande Tivedsvägen 5.
Tomt nr. 2 av Karl Löfkvist 1905 - nuvarande Tivedsvägen 11.
Tomt nr. 3 av Olof Eriksson 1906 – nuvarande Tivedsvägen 19
Tomt nr. 4 av G.M. Fredberg 1906 – nuvarande Tivedsvägen 9.
Tomt nr. 5 av Johan Carlsson Möller 1908 – nuvarande Tivedsvägen 15.
Tomt nr. 6 av Per Sjöstedt för NTO:s räkning 1909 – nuvarande Ordensvägen 4.
Tomt nr. 7 av Knut Forsell 1912 – nuvarande Tivedsvägen 17.
Tomt nr. 8 av Otto Ljungqvist 1916 – nuvarande Hantverksgatan 5.
Tomt nr. 9 av Carl-Oscar Augustsson 1920 – nuvarande Hantverksgatan 4.
Tomt nr. 1 styckades isär ganska omgående och ena delen såldes till Hagberg.
Tomt nr. 5 styckades isär 1910 och den mindre delen såldes till Lovisa Eriksson.
Den förste som byggde efter Tivedsvägen var handlare Per Bengtsson. Efter honom byggdes
ytterligare några hus på vänster sida av Tivedsvägen mellan åren 1905 – 1912. Efter 1912 var
byggtempot inte särskilt högt. Det tillkom några enstaka hus. Det var först på 1940-talet som
samhället började växa på allvar. För att redogörelsen för verksamheterna efter gatan inte ska
bli för rörig, har jag valt att inte ta dem i kronologisk ordning. Jag börjar i stället längst ner
vid järnvägsövergången och fortsätter fram till transformatorstationen på Tivedsvägen 21. När
jag skriver att något ligger på höger eller vänster sida om gatan så är det sett från järnvägen.
Några verksamheter efter Tivedsvägen har redan tidigare fått egna avsnitt. De nämns bara helt
kortfattat här.

Området närmast järnvägsövergången

I förgrunden syns banvaktsstugan som låg intill järnvägsövergången. Det ljusa huset snett
bakom var hotellet. På kajen står några kor. Foto från omkring 1880.

Något år efter det att järnvägen blev klar byggdes en banvaktsstuga på höger sida av Tivedsvägen, intill järnvägsövergången. Troligtvis behövdes det personal som skötte bommarna och
vändskivorna. Stugan försvann från platsen före 1920. Mitt emot banvaktsstugan låg det tre
jordkällare i sluttningen och precis ovanför dem två magasin. Magasinen tillhörde Laxå Bruk.
Jordkällarna användes av de anställda vid stationen. Det är möjligt att någon av jordkällarna
kan ha hört till hotellet som byggdes samtidigt med stationen 1862. Hotellet revs före 1925.
Flera stycken har berättat för mig att deras föräldrar hade potatis, sylt, saft mm i dessa jordkällare. De här familjerna bodde antingen i stationshuset eller i det stora röda SJ-huset. En av
jordkällarna var i bruk så sent som i mitten på 60-talet. Minst en gång har en av jordkällarna
använts som likbod för en förolyckad SJ-anställd.

Karta från början av 1900-talet. Under järnvägsspåren, lite till höger om mitten, finns de tre
jordkällarna och Laxå Bruks två magasin inritade.

Ulla-Britt Martinsson och Gertrud Henningsson ger varandra en stor kram framför jordkällarna.

En okänd dam kommer cyklande på Tivedsvägen någon gång under 1940-talet. I bakgrunden
syns taket på en av jordkällarna.

År 2017 finns fortfarande en av jordkällarna kvar. Norells hus i bakgrunden.
Foto Gunn Sjöstedt.

En lite suddig bild men den visar den kvarvarande jordkällaren och var järnvägsövergången
låg innan ombyggnaden 1953. Herrarna heter Arne Sjöstedt och Nils Andersson.
Foto från Bert Stålhammar taget 1952.

Långt upp till höger ser man hur vägen korsade järnvägen innan ombyggnaden.
Järnvägsövergången har blivit flyttad vid ett tillfälle, det var 1953. Anledningen var att man
ville räta ut vägen. På flygfotot ovan kan man se att vägen gör en sväng över järnvägen och

den ville man få bort. På kartskissen på nedan syns den gamla sträckningen längst till vänster.
Precis ovanför järnvägsspåren finns jordkällaren inritad. Den nya sträckningen är den streckade linjen till höger om den gamla vägen. Arbetet utfördes samtidigt som skolan byggdes och
ledningar för vatten och avlopp lades ned på Tivedsvägen. Lite dålig tajming kan man tycka.
Det måste ha varit riktigt rörigt på Tivedsvägen under en period.

Till vänster på kartan ser man både den gamla och den nya vägsträckningen över järnvägen.

Arbetet är i full gång med att flytta korsningen och räta ut vägen. Foto Arne Sjöstedt.

Granhem

Granhem. Pojken i förgrunden är okänd.

Karl Persson i sitt hyresrum i Granhem.

Någon gång före 1920 byggde Laxå Bruk en dagsverksstuga i korsningen Tivedsvägen –
Kronvägen. Huset fick namnet Granhem. Laxå Bruk ägde sedan lång tid tillbaka en hel del
skog i Finnerödjatrakten. Den 10:e i varje månad kom det folk från huvudkontoret i Laxå till
Finnerödja och Granhem för att betala ut lön till de som arbetade i skogen. Huset användes
även som raststuga för de bönder och torpare som körde kol och timmer till Kronkajen. De
hade oftast lång väg hem så både häst och körkarl behövde mat och vila. Hästarna bands vid
stänger som fanns tvärs över vägen där gamla kiosken senare byggdes. Där fanns det saftigt
gräs som de kunde beta.
Under åren 1920 – 1932 bodde min mammas morfar Karl Persson i Granhem. Han bodde i
rummet till vänster om ingången. Jag har tittat igenom församlingsböckerna och inte hittat
någon mer som varit skriven på adressen. Karl kom från Björnmossen och hade arbetat i skogen för Laxå Bruks räkning i hela sitt liv. Det var antagligen därför som han fick hyra ett rum
i det lilla huset.
Granhem flyttades, i nedmonterat skick, någon gång i mitten på 1940-talet till Herrefallet vid
Skagern. Där återuppstod den som sommarstuga. De sista åren innan huset flyttades var det
Domänverket som höll till i Granhem. 1948 byggde Karl Norell ett hyreshus på tomten bakom
där Granhem legat. Hyreshuset övertog namnet Granhem.

Bertils Sjöstedts kiosk

Granhem och kiosken låg grannar i ca 10 år innan Granhem revs.

Den nybyggda kiosken 1934.

Alvar Eriksson (öppnade Radio- och TV affär senare) och okänd dam utanför kiosken.

1934 byggde Bertil Sjöstedt samhällets första kiosk. I ca 10 år låg kiosken granne med Granhem innan det huset monterades ner och flyttades. 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.

Annons från december 1942.

I början på 1950-talet gjorde Bertil ett första försök att få köpa den gamla Granhemstomten.
Han fick nej eftersom järnvägsövergången och gatan skulle flyttas. Inte förrän 1955 kunde
han skriva på pappren om tomtköpet. Två år senare stod huset färdigt och Bertil, som var min
farbror, och farmor Laura kunde äntligen flytta in i en modern bostad. I bottenplanet öppnade
Bertil sin nya kiosk. Till vänster om kiosken låg en liten affärslokal och till höger fanns luc-

kan till korvkiosken. Korvkiosken var bara öppen några få gånger och den lilla affären var
mest en lagerlokal under Bertils tid. Den gamla kiosken såldes till en privatperson och flyttades till Nyborg.

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

Bertil Sjöstedts villa under uppförande 1956. Foto Arne Sjöstedt.

Den nya kiosken invigdes 1957. I bakgrunden Norells hus.

Det var ofta liv och rörelse utanför kiosken. Den gamla järnvägsövergången låg ca 20 meter
till höger om den nya som syns här på bilden.

I september 1964 sålde Bertil Sjöstedt kiosken till Walborg Josefsson. I mars 1965 sålde hon
den vidare till Ivar Erlandsson. Bertil avled 1970 och året efter såldes huset till Yngve och
Elisabeth Fahlberg som också övertog kioskrörelsen från Erlandsson. Kiosken lades ned i
början på 1990-talet

Huset där kiosken låg som det ser ut 2017. Foto Gunn Sjöstedt.

Kiosken har fått ett eget avsnitt där det finns mycket mer att läsa

Området utanför kiosken

Sven Bengtsson sålde fisk från en liten bod snett emot gamla kiosken.

Mitt emot nya kiosken stod Finnerödjas julgran under många är. Många som reste förbi med
tåg ansåg den vara den vackraste julgranen efter hela västra stambanan. På jul- och nyårsafton
höll Betel jul- respektive nyårsbön här intill granen.

1951 års upplaga av julgranen. Foto Arne Sjöstedt.

Julgranen som den såg ut 1964. Foto Bertil Sjöstedt.

På 1950-talet passerade detta luciafölje utanför kiosken. Julgranen i bakgrunden.

På vägen utanför kiosken kunde man se den här mannen komma förbi med sin kärra.

Okänd man på cykel utanför gamla kiosken.

Någon aktivitet på gång under 1950-talet. I bakgrunden Firma Jordgubbar.

Militärövning 1957. Materielen kom på både järnväg och med lastbilar. Foto Arne Sjöstedt.

Militärövning 1957. Foto Arne Sjöstedt.

Ett tidsdokument. På den övre bilden är det vänstertrafik, på den undre bilden högertrafik.
Foto Arne Sjöstedt september 1967.

I slutet på 1960-talet fraktades dessa tankar förbi kiosken. Här har transporten stannat till på
Kronvägen. Det är oklart om tankarna kom från Oljeberget. Foto Bertil Sjöstedt.

Polisen fanns på plats för att hålla ordning på trafiken. Foto Bertil Sjöstedt.

Transporten passerar järnvägsövergången. Man fick montera ner skylten med ”Livsfarlig
ledning” som hängde över vägen innan bilarna kunde passera. Foto Bertil Sjöstedt

Konsum

Första konsumaffären byggdes 1914.

I början på 1900-talet bildades ett Handelsbolag i Laxå och det blev starten på Konsum. Handelsbolaget öppnade sin första affär i Laxå 1903. Så småningom ville även Finnerödjaborna
ha en affär som inte var privatägd. De tog kontakt med Handelsbolaget och efter en del turer
så fick Handelsbolaget hyra en tomt i Finnerödja, nuvarande Tivedsvägen 2, av Laxå Bruk.
Hyran var 300 kr per år. 1914 var affären klar att ta emot kunder. Sex år senare omvandlades
handelsbolaget till en ekonomisk förening och 1925 kunde föreningen friköpa konsumtomten
i Finnerödja. Den första moderniseringen av affären skedde 1928. Det blev ändringar både inoch utvändigt.
I slutet på 1940-talet började man planera för ett nybygge som skulle inrymma, förutom konsumaffär, även lokaler för posten och två lägenheter. Bygglovet beviljades i början på 1951.
För att inte konsum skulle stå utan lokal under nybygget byggde man först den del som posten
skulle ha. När den var färdig flyttade konsum tillfälligt in där och den gamla delen kunde rivas. Konsumbutiken invigdes i februari 1952. Finnerödja hade nu fått en modern snabbköpsbutik på 170 kvm.
1975 tog Konsum över postens lokaler, som låg vägg i vägg, och efter en del ombyggnadsarbeten kunde man inviga den större och moderniserade konsumaffären våren 1976. Den större
lokalytan gjorde att man också kunde utöka sortimentet. I slutet på 1980-talet blev lönsamheten sämre och den 29 augusti 1992 slog Konsum igen för gott efter nästan 80 år i Finnerödja.

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.

Den högra ytterväggen är delvis riven och första delen av nybygget har påbörjats.

Den blivande postlokalen påbörjades i april 1951. Framför bygget står Lars Johansson med
fästmön Bibbi Gustavsson.

Konsum har flyttat in i nybygget och den gamla delen rivs 1951. Foto Arne Sjöstedt.

Hela konsumbygget är snart färdigt. Här syns det att Mobäcksvägen inte fått sin nya sträckning än. Den kom till 1953 när järnvägsövergången flyttades.

Konsum som det såg ut efter 1976.

Konsum har fått ett eget avsnitt där det finns mycket mer att läsa

Lite stök runt Konsum
1953 började kommunen gräva för vatten och avlopp och starten skedde på Tivedsvägen. Jag
minns att man fick gå på utlagda plankor när man skulle över till andra sidan. Samma år fick
Mobäcksvägen en ny anslutning till Tivedsvägen.

Korsningen Tivedsvägen-Mobäcksvägen-Kronvägen börjar bli färdig.

Kommunen gräver för vatten och avlopp utanför konsum 1953. Foto Arne Sjöstedt.

Här återställs gatorna efter alla grävarbeten 1953.

Tivedsvägen efter ett riktigt regnväder i mitten på 1950-talet. Gatan är inte asfalterad än.

Posten
När Konsum byggde nytt 1952 fick posten äntligen ändamålsenliga lokaler, vägg i vägg med
Konsum. Tidigare hade posten hållit till i en liten trång lokal inne i järnvägsstationen. Posten
var redan från början trångbodd i de nya lokalerna. När järnhandeln, lite längre upp på gatan,
lade ner sin verksamhet i början på 1970-talet såg posten sin chans att få större lokaler. Efter
att lokalerna byggts om kunde posten flytta in i de tre gånger så stora lokalerna i november
1972.
I början på 1990-talet blev det kärvare tider för både bank- och postkontor. Lönsamheten minskade bland annat på grund av färre penningtransaktioner. Till slut var postverket tvunget att
hitta andra lösningar och i Finnerödja blev lösningen Carlssons affär. Den 4 februari 1994 lades Finnerödjas postkontor ner för gott och Carlssons övertog postservicen.

Postens lokaler låg i den högra delen av den låga byggnaden.

Gustav Pettersson, Ingrid Johansson och William Gustavsson är redo att ta emot morgonens
post. Mannen vid postkärran är okänd. Foto Arne Sjöstedt.

Baksidan på posten. I den högre delen fanns det förutom konsum två lägenheter.

Posten har fått ett eget avsnitt där det finns mycket mer att läsa

JH Media
JH Media i Finnerödja är ett riktigt familjeföretag där hela familjen är involverad på olika
sätt. Håkan Andersson startade företaget 1989. De första 6 åren höll han till i garaget och i ett
förråd hemma i Korsbacken i närheten av Ramundeboda klosterruin. Håkan är utbildad fotograf och har vidareutbildat sig i Desktop publishing, som är en datorstödd layout för bland annat tidningar och trycksaker. Han köpte en liten tryckpress från dåvarande landstinget i Mariestad och satte igång i liten skala. Sonen Johan assisterade med sina datorkunskaper. JH står
för Johan och Håkan. Håkans fru Inger började arbeta heltid i företaget 1993.

Laxå-Nytt
När tryckeriet varit igång något år började fler och fler kommuninnevånare efterlyste mer information från Laxå kommun. Håkan Andersson tog fasta på det och frågade kommunen om
det fanns möjlighet att få utforma och trycka ett regelbundet utkommande informationsblad.
Intresse fanns men inte pengarna. Håkan föreslog då att om kommunen kunde binda sig för
minst två sidor i varje nummer skulle han själv ordna finansieringen och ge ut ett annonsblad i
egen regi. Kommunen accepterade förslaget och i februari 1991 kom det första numret av
Laxå-Nytt ut. Den lilla tidningen omfattade 12 sidor och blev en succé från början. På den
tiden gjordes det mesta av arbetet manuellt vilket var tidskrävande. Numera är mycket datoriserat och automatiserat. Sidantalet har utökats väsentligt och ligger nu på ett snitt på 36 sidor
per nummer.

Framsidan på första numret av Laxå-Nytt 1991.

I första numret av Laxå-Nytt hade företaget med en egen annons.

Håkan och Inger Andersson med första numret av Laxå-Nytt som trycktes i den gamla pressen
på bilden. Foto Gunn Sjöstedt 2017.

Flytt till nya lokaler

Logotype
1994 fick familjen Andersson tips om att de gamla Konsumlokalerna i Finnerödja stod tomma
och att hela huset var till salu. Efter att ha varit och tittat på lokalerna bestämde de sig för att
köpa hela fastigheten. Familjen hjälptes åt att renovera det som skulle bli det nya tryckeriet
och i januari 1995 flyttade man över hela verksamheten från Korsbacken till Tivedsvägen 2.

Gaveln på JH Medias lokaler. Foto Gunn Sjöstedt 2017.

Framsidan ut mot Tivedsvägen. Foto Gunn Sjöstedt 2017.

Fler tidningar
Efter succén med Laxå-Nytt utökade man med ytterligare en annonstidning 1996, Hova-Nytt.
Två år senare var det dags för Gullspång-Nytt. Det visade sig snart att innehållet i de båda
tidningarna var nästan identiskt så 1999 slogs de båda annonsbladen ihop till Hova Gullspång-

Nytt. 2011 startades nästa tidning nämligen Askersund-Nytt. De tre annonstidningarna har en
sammanlagd upplaga på ca 17000 exemplar 2017. De delas ut gratis till innevånarna i de tre
kommunerna. Det är Inger som har kontakt med kunderna - annonsörerna och Håkan, tillsammans med sonen Erik, som sätter ihop annonsbladen. Håkan är den som sköter tryckningen
men vid behov hjälps alla åt.

Inger Andersson i arbetstagen vid datorn. Foto Gunn Sjöstedt 2017.

Håkan gör en del förberedelser innan tryckning kan ske. Foto Gunn Sjöstedt 2017.

Finnerödja almanackan
JH Media har gett ut den populära almanackan sedan år 2000. Upprinnelsen till almanackan
startade med inköpet av en färgkopiator på 1990-talet. Det visade sig att det blev väldigt bra
kvalité på korten som kopierades och man beslöt att göra en utställning på gamla Finnerödjabilder. Paret Andersson gjorde i ordning en outnyttjad lokal i källaren och uppmanade folk att
lämna in gamla kort. Gensvaret blev stort och de fick in mängder med bilder. Utställningen
som följde blev en succé. En av besökarna tyckte att JH Media skulle börja trycka upp almanackor med gamla kort från Finnerödja. Anderssons tände på idén och den första almanackan
var ett faktum.

Framsidan på den första Finnerödja almanackan.

Ingång till utställningslokalen i källaren. Foto Håkan Andersson.

Fotoutställningen. Foto Håkan Andersson.

Fotoutställningen. Foto Håkan Andersson.

Lennart Stenlund, Astrid Bjering och Inger Andersson samtalar om utställningen.
Foto Håkan Andersson.

Servicetryckeri

Annons från 2005.

Den stora tryckpressen installerades 2006. Foto Gunn Sjöstedt 2017.

JH Media ägnar sig inte bara åt annonstidningarna och almanackan. De är ett lokalt servicetryckeri som trycker i offset, digitalt och screentryck på textil. De utför storformatutskrifter på
papper och canvas, digitalutskrifter, färgkopiering mm. Exempel på sådant de kan trycka är
visitkort, brevpapper, kuvert, följesedlar, fakturor, inbjudningskort, tackkort, reklamblad, broschyrer, presentationer, foldrar, affischer, biljetter, tidningar etc. När det gäller screentryck så
trycker de på bland annat t-shirts, tröjor, byxor, shorts, jackor, arbetskläder, handdukar etc.
Maskinparken har utökats efterhand. 1997 investerade företaget i utrustning för digitaltryck
och färgkopiering. Fyra år senare köpte de in ett komplett screentryckeri som installerades i
källaren. 2005 köptes en storformatskrivare in och året efter fick de den efterlängtade större
tryckpressen som klarar av dubbelsidigt tryck.

Frisörkiosken
Omkring 1940 kom det upp en liten brun byggnad till höger om Konsum. Det var frisör Elov
Olsson som öppnade frisersalong där. Han lär ha haft frisersalong i ett rum hos skräddare
Henrik Johansson, på Skagersholmsvägen 43, innan han byggde det lilla kioskliknande huset.
Elov Olsson kallades i allmänhet bara ”Barberaren”.

Den lilla frisersalongen på Tivedsvägen. Foto Arne Sjöstedt.

Frisersalongen låg till en början till höger om Konsumaffären precis där Mobäcksvägen
ansluter till Tivedsvägen idag. Lägg märke till hur smal Tivedsvägen var omkring 1940.
Cyklarna står parkerade utanför gamla kiosken.

Annons från 1940.
När konsum skulle bygga nytt i början på 1950-talet var ”frisörkiosken” tvungen att flyttas
eftersom den stod precis där Mobäcksvägen skulle mynna ut på Tivedsvägen. Det lilla huset
flyttades till en plats till vänster om Konsum i stället. Karl Johansson, ägare till bilverkstan,
ägde en liten skogsdunge där som han upplät till frisören. Någon gång under 1950-talet flyttade Elov Olsson till Tidan där han fortsatte som frisör.
Den som tog över frisersalongen var Ernst Johansson. När det var julskyltning i Finnerödja
sålde Ernst varmkorv genom ett fönster i ”frisörkiosken”. Det lilla bruna huset försvann från
platsen någon gång före 1964.

Frisörkiosken flyttas 1950.

”Frisörkioskens” nya plats bortanför Gulfmacken. Foto omkring 1954.

Herrfriseringen syns intill tallarna. Det vita huset till vänster om frisören är gamla järnhandeln. Fotot taget från skolans tak i mitten på 1950-talet. Foto Arne Sjöstedt.

Annons från 1954.

Anslagstavlor

Under många år satt flera anslagstavlor utanför Granhem. Damen med hunden är okänd.

I början på 1900-talet kom de första anslagstavlorna upp efter Tivedsvägen. De satt utanför
Granhem och förmodligen hade kommunen, kyrkorna och föreningarna sina egna tavlor. På
1910-talet kom det upp en anslagstavla efter Tivedsvägen, mitt emot dåvarande Konsum.
1945 beslöt Kommunalfullmäktige att det skulle sättas upp två stora anslagstavlor där alla fick
sätta upp sina anslag. Den ena placerades utanför det röda SJ-huset på nedsidan av järnvägen.
Den andra ersatte den lilla anslagstavlan mitt för Konsum. Efter några år flyttades den sistnämnda och placerades efter stenmuren mot Bengtssons affär vid uppfarten till NTO-lokalen.
Numera sitter den kommunala anslagstavlan på andra sidan Tivedsvägen mitt för Ordensvägen.

Tidig anslagstavla mitt för gamla Konsumaffären.

Till vänster om den främre bilen kan man skymta den nya anslagstavlan. Där finns även en
vägskylt som det står Mobäcken på. Förr gick Mobäcksvägen ner mellan Konsum och Gulfmacken. Kortet från 1952.

Bakom träden skymtar anslagstavlan som sitter efter stenmuren mot Bengtssons affär.
Foto Arne Sjöstedt 1972.

Numera sitter anslagstavlan efter Tivedsvägen. Foto Lars Karlsson 2017.

Finnerödja Bil- och Cykelverkstad
Den 20 november 1931 fick firma Finnerödja Bil- och cykelverkstad sina handelsrättigheter
inregistrerade. Firman tecknades var för sig av de båda ägarna Karl Johansson och Gunnar
Carlsson. De byggde sin verkstad intill konsumaffären på en tomt som låg mellan Tivedsvägen och Mobäcksvägen. 1937 byggde man till fastigheten för att kunna komplettera verksamheten med en smidesverkstad. Erik Fransson anställdes som smed. I boken ”Sveriges
privata företagare Västergötland 1941” kan man läsa att bilverkstan var utrustad med förstklassiga maskiner som slip- och borrmaskiner, smedja med el fläkt, kompressoraggregat för
sprutlackering samt laddningsaggregat för bil- och radiobatterier. Där stod också att firman
sålde cyklar av ledande märken samt reservdelar för bilar. Alla slags arbeten inom smidesoch bilreparationsbranschen utfördes av fackutbildad personal. Förutom det som räknades upp
i boken fanns det även två stycken smörjgropar inne i bilverkstan. På gaveln fanns en stor port
där bilarna kunde köras in. 1941 var 5 personer sysselsatta i den kombinerade bil- och
smidesverkstan.

Firman införd i handelsregistret 1931.

Annons från 1940.

Karl Johansson startade sin bilverkstad som 25-åring. Fotot tillhör Anna-Stina Adamsson.

Bilverkstan syns mitt i bilden, smedjan är inte tillbyggd än. Snett upp till höger ligger gamla
Konsum. Gammalt vykort från början av 1930-talet.

Bilverkstan syns till vänster om Konsum. Foto från 1936.

Bilverkstaden, till vänster i bild, som den såg ut på 1940-talet. Den lilla ljusa byggnaden hitom Konsum är Gulfmacken. Mellan macken och Konsum går vägen nertill Mobäcksvägen.

Fredbergs snickerifabrik var en av kunderna som beställde arbeten av smeden men det är
oklart vilken typ av smidesarbete det gällde. 1945 sökte Finnerödja bil- och cykelverkstad
tillstånd hos kommunen för att få sälja begagnade metallvaror. Ansökan bifölls.

Det stora huset bakom buskarna är Konsum. Snett upp till höger ligger järnhandeln och till
höger bilverkstan. Huset i förgrunden är stinsbostaden. Foto Allan Gustavsson.

Smeden Erik Fransson i arbete.

Bilverkstan omkring 1940. På gaveln syns den stora porten där bilarna kördes in.

Annons från 1949.

Detta var Karl Johanssons kassaskrin under alla år. Foto Anna-Stina Adamsson.

Gulfmacken

Karl Johansson sitter vid företagets första bensinpump. Bredvid honom står en okänd man,
därefter Gunnar och Gerhard Carlsson. Foto från Finnerödja almanackan 2001.
Karl Johansson och Gunnar Carlsson började troligtvis med bensinförsäljning redan från starten i början på 1930-talet. Den första bensinen som såldes var den ryska bensinen Nafta. De
övriga bensinbolagen svartmålade Nafta och kallade den för ”Bolsjevikbensin. De spred även
ut rykten om att bensinen innehöll skadliga ämnen. 1937 köpte Gulf upp Naftabolaget och
Finnerödja fick en Gulfmack.
De första åren som macken fanns fick man pumpa upp bensinen för hand till glaskupolen som
rymde 25 liter. Först därefter kunde man tanka över bensinen till bilen. Efter några år byggde
ägarna en liten vit byggnad intill bensinpumpen. Där inne fanns bland annat ett litet skrivbord
och en stol och där förvarades också oljan som såldes till bilisterna. Karl Johanssons dotter
Anna-Stina Adamsson berättade för mig att hon arbetade extra där i början på 1960-talet. I
väntan på att bensinkunderna skulle komma satt hon i ”bensinkiosken” och skrev ut firmans
fakturor. I slutet på 1930-talet skötte Lennart Svanmark bensinförsäljningen. Lennart skulle
många år senare bli ägare till bilverkstan.
Under andra världskriget, när det var ont om bensin, sålde man också gengasved och gengaskol. Gengasveden tillverkade man själva. Utanför verkstan stod en man vid en huggkubbe och
högg till trekantiga träbitar som liknade formen på en ostbit. Om man läser annonsen från
1940 på sidan 46 framgår det att macken fortfarande hade bensin till försäljning, trots att andra världskriget pågick, men man sålde även bilkol (gengaskol). I annonsen från 1942 på sidan
53 står det att man sålde bilved och bilkol men ingen bensin. Bensinpumpen var övertäckt de
åren det inte fanns någon bensin att tillgå vilket syns på fotot på sidan 52.

Här syns överdelen på den första pumpen med Nafta bensin. Foto från 1930-talet.

Till vänster syns bensinpumpen som under första halvan av 1940-talet var övertäckt på grund
av bensinbrist. Fotot är från början på 1940-talet och starten för Riksmarschen har precis
gått utanför Konsum. Tvåa från vänster är Syster Mikaelsson och trea Gunhild Sjöstedt .
Foto Arne Sjöstedt.

Annons från julen 1942 där det står att man säljer bilkol och bilved.
Själva bensinpumpen har bytts ut och moderniserats ett antal gånger. På några av fotona kan
man se hur utseendet har förändrats under årens lopp. Gulfmacken i Finnerödja upphörde
1970.

Gulfmacken med bilverkstan i bakgrunden omkring 1940.

Lennart Svanmark till höger tar en paus från bensinförsäljningen utanför Bertils kiosk.

Gulfmacken skymtar framför Konsum. Fotot tillhör Lars-Ove Eriksson.

Vinterbild från 1940-talet med Järnhandeln, Gulfmacken och Konsum.

Bensinpumpen har blivit modernare. Foto från 1950-talet.

1964 fanns det en modern bensinpump och belysning vid macken. Foto Arne Sjöstedt.

Bilstation

Här står bilarna med chaufförer uppställda utanför Karl Johanssons villa på nuvarande
Tivedsvägen 26. Fotot tillhör Anna-Stina Adamsson.

Karl Johansson och Gunnar Carlsson startade Finnerödja bilstation på 1930-talet. I framrutan står det trafikbil. De upphörde med taxirörelsen när andra världskriget bröt ut 1939.
Fotot tillhör Anna-Stina Adamsson.

Brandkåren
När Finnerödja fick en egen brandkår i början på1940-talet blev bilverkstan involverad i verksamheten. Tyfonen som ljöd över samhället när larmet gick satt nämligen på bilverkstans tak.
Det finns en säker uppgift på att tyfonen fanns på plats 1941. Verkstan hade inget med själva
utlarmandet att göra, det sköttes från annan plats. 1953 byttes den gamla tyfonen ut mot en ny.
På gaveln till bilverkstan, intill den stora porten, satt ett brandskåp som allmänheten själva
kunde använda vid larm. När Finnerödja fick sin första egna brandbil 1947 byggdes ett provisoriskt garage bakom bilverkstan. Provisoriet blev kvar till 1963 då Finnerödja äntligen fick
en brandstation värd namnet i det nybyggda kommunalhuset strax bortanför bilverkstan. Tyfonen och brandskåpet flyttades till den nya brandstationen. Den första tyfonen sattes upp på
en vägg inne i brandstationen som ett minne från förr.

Den första tyfonen som satt på bilverkstans tak finns bevarad på brandstationen.
Foto Gunn Sjöstedt.

Det gamla brandbilsgaraget bakom bilverkstan. Verkstan syns till vänster.

Karl Johansson blir ensam ägare
I början på 1950-talet blev Karl Johansson ensam ägare till bilverkstan. Gunnar Carlsson började i stället arbeta på bilverkstan vid det nyöppnade Sexans motell efter vägen mot Hova.

Konstnären Hans Wirgård har målat av bilverkstan med smörjgrop och Gulfmack. Smörjgropen byggde Karl sedan han blev ensam ägare till verkstan. Tavlan har skänkts till Hembygdsgården av Karls dotter Anna-Stina Adamsson.

Exempel på ett kvitto från Bil- och Cykelverkstan.

Lennart Svanmark övertar verksamheten
En av Karl Johanssons anställda var Lennart Svanmark. Som tidigare nämnts sålde Lennart
bensin åt Karl i slutet på 1930-talet innan han började med annan verksamt. Så småningom
återvände Svanmark till bilverkstan och 1970 övertog han ansvaret för verksamheten. Fem år
senare köpte Lennart Svanmark bilverkstan och ändrade namnet till Finnerödja Bilverkstad.
Verksamheten upphörde helt 1981. Den gamla verkstadsbyggnaden är sedan länge riven.

Lennart Svanmark i arbete inne i bilverkstan. Fotot tillhör Gunnel Svanmark

Mer jobb för Lennart Svanmark. Fotot tillhör Gunnel Svanmark.

Bilverkstan lades ner 1981. Foto Allan Vörde

Skolan
Första gången som frågan om att bygga en centralt belägen skola kom upp var 1926. Ärendet
avslogs och sedan dröjde det till 1943 innan skolfrågan kom på tal igen. Efter många turer
blev det bestämt att skolan skulle byggas på en tomt mittemot Konsum. I april 1946 skickade
kommunen in en ansökan till Domänverket om att få köpa marken men Domänverket var inte
villigt att sälja. Sommaren därpå gjorde kommunen ett förnyat försök och i december samma
år fick kommunalfullmäktige in en skrivelse från Domänverket där de sa sig vara villiga att
sälja det begärda markområdet. Det skulle nu dröja till januari 1951 innan Finnerödjaborna
såg att något började hända på skoltomten. Då började man avverka skogen där.
Skolan stod färdig lagom till höstterminens start 1953. Den 10 oktober invigde landshövding
Fritiof Domö den, för den tiden, mycket moderna skolan. Det var dock en lokal som saknades,
nämligen en gymnastiksal. I många år fick eleverna hålla till i ett par skyddsrum under skolan
när det var för kallt att vara utomhus. Det skulle dröja ända till 1969 innan skolan fick den
efterlängtade gymnastikhallen och dessutom två nya klassrum. Med tiden blev arbetsmiljön
allt sämre i skolan med bland annat dålig ventilation. Dessutom var den inte handikappvänlig
med alla dessa trappor som gick kors och tvärs i skolan. Ett beslut togs om att bygga en ny
skola intill den gamla och bygget påbörjades hösten 2017.

Skolan några veckor innan den togs i bruk i augusti 1953.

Landshövding Fritiof Domö inviger Finnerödja skola 1953. Foto Arne Sjöstedt.

Finnerödja skola på 1950-talet.

Den nya gymnastikhallen och de två klassrummen syns i bakgrunden.
Foto Arne Sjöstedt 1972.

Finnerödja skola som den såg ut 2017 med gymnastiksalen i bakgrunden. Foto Gunn Sjöstedt.

Den nybyggda och den gamla skolan sida vid sida i juni 2018. Foto Gunn Sjöstedt.

Skolan har fått ett eget avsnitt där det finns mycket mer att läsa.

Idrottstävlingar på och vid Tivedsvägen

Löpare på väg att runda den gamla macken med Nafta bensin på 1930-talet.
Under 1930- och 40-talen användes Tivedsvägen då och då för idrottstävlingar. Där har
många Finnerödjabor mätt sina krafter i både löpning och gång. Målet vid tävlingarna var
oftast utanför Konsum. Utanför Konsum skedde också starten för riksmarschen som drog
igång i början på 1940-talet. På 1930-talet anordnades de flesta tävlingarna av NTO. Senare
tog Finnerödja IF över idrottsverksamheten.

NTO-mästerskap i terränglöpning gick av stapeln den 22 april 1935. I mitten i ljus skjorta
står Sigurd Fredberg.

Den 7 augusti 1938 avgjordes tävlingar på Tivedsvägen. En av Finnerödjas duktiga löpare
Allan Gustavsson på väg mot mål.

Det så kallade snabbloppet avgjordes på Tivedsvägen.

Damerna gör upp om segern i snabbloppet. Åskådarleden var täta när damerna tävlade.

Tre unga herrar tävlar i gång på 1940-talet. Gulfmacken till höger.

Området runt skolan har varit startplats för åtskilliga skidtävlingar. Under 1960- och 70-talen
arrangerades Finntöreloppet mellan Finnerödja och Töreboda. Då användes skolan som
tävlingscentral där de tävlande bland annat kunde hämta ut sina nummerlappar. Skolan har
även varit startplats för åtminstone en orienteringstävling.

Damerna redo för start 1955. Foto Arne Sjöstedt.

Skidtävling 1955. Starten skedde bakom gamla kiosken. Foto Arne Sjöstedt.

Prisutdelning vid skolan efter en skidstafett 1954. Bakom prisbordet står Allan Gustavsson.
Foto Arne Sjöstedt.

Reklam för Finntöreloppet under 1960-talet.

Bengtssons affär
Den förste som byggde hus efter Tivedsvägen var Per Bengtsson. Han föddes i Hova 1875
och kom som ung till Finnerödja. Han arbetade några år som handelsbiträde i en av Olof
Anderssons affärer vid Torget innan han blev sin egen. 1898 står han som handlare i församlingsboken. Det kan vara det året han övertog en liten handelsbod i Stationsbacken (nuvarande Backgatan). Den lilla boden låg strategiskt bara ett 50-tal meter från stationshuset. Vid den
här tiden fanns det inga andra hus än de som hörde till stationen så de flesta kunderna var nog
sådana som reste med tåget.
Per Bengtsson gifte sig med den tre år yngre Jenny Hagberg 1899 och de flyttade till Paradisbygget. År 1900 köpte Bengtsson tomten på nuvarande Tivedsvägen 5 och byggde ett hus där
med affär i bottenplanet och en lägenhet ovanpå. 1902 flyttade paret till det nybyggda huset
och Bengtssons affär öppnades. Det blev den första affären på ovansidan järnvägen. Sonen
Elof, som senare skulle ta över affären, föddes 1909.

Tre av de första husen som byggdes efter Tivedsvägen. Från vänster Bengtssons affär, Hagbergs och Fredbergs hus. Här syns det att vägen var ganska smal från början. Till höger om
vägen var det bara skog vid den här tiden. Vykort från omkring 1910.

1921 blev Per Bengtsson omyndigförklarad på grund av sjukdom och hustrun Jenny tog över
affären. Jenny hade arbetat i affären tillsammans med maken under alla år men nu kunde hon
registrera firman i sitt eget namn, ”Firma J. Bengtssons speceri- & diverseaffär”. Två år senare stod Jenny som ägare även till tomten. Per Bengtsson avled 1945.

Johan Norling redo att expediera en kund i Bengtssons affär.

Bengtssons affär i förgrunden. Vykort från omkring 1915 – 1920.

Annons från 1935 där det framgår att utbudet av varor var omfattande.

På framsidan på 1935 års lokala almanacka önskade Jenny Bengtsson sina kunder Ett Gott
Nytt År.

Elof Bengtsson i sin affär omkring 1970.

Sonen Elof Bengtsson flyttade från Finnerödja som ung men kom så småningom tillbaka och
började arbeta i affären tillsammans med sin mamma. Det är ovisst när Elof tog över ansvaret
för affären. Jenny Bengtsson avled 1966.

En av köpmansdiskarna som funnits i affären, troligtvis den som syns på bilden ovan.
Bengtssons affär var en riktig diversehandel där det mesta fanns. När man kom in så det var
det en lång disk både till höger, rakt fram och till vänster. Bakom den högra disken fanns matvarorna, mest specerier, men mitt på vägen satt ett skåp med glasdörrar och där minns jag att
det fanns bland annat smör och margarin. Förmodligen var det någon form av kylanordning
där. Många specerier kunde man köpa i lösvikt. Bakom disken rakt fram fanns husgeråd,
prydnadssaker mm. Se bilden ovan. Bakom disken till vänster fanns det tyger, arbetskläder
och en massa andra varor som hörde till livets nödtorft. I taket hängde diverse varor och naturligtvis fanns det en silltunna. Jag minns att jag köpte bokmärken hos Bengtssons. Det var
alltid så roligt att komma in där för det fanns så mycket att titta på. I slutet på 1960-talet fick
Elof Bengtsson livsmedelsförbud eftersom det krävdes moderna kylanläggningar och det saknade affären.

Elof klistrade på reklam för affären på bland annat tändsticksaskar. Foto Roger Posth.

Bengtssons sålde tvålar med det egna firmanamnet på. Foto Malin Dehlén.

Växlingskort från andra världskriget som gällde hos Bengtssons.
Bakom huset fanns några uthus där ett av dem innehöll en tvättstuga. Den brann ner en natt
1953. På dagen efter branden kom pappa och jag gåendes nerför Ordensvägen och jag minns
att pappa blev väldigt förvånad när han fick se att tvättstugan hade brunnit. Till saken hör att
pappa var brandman men varken han eller någon annan i familjen vaknade när brandsirenen
ljöd på natten. Det var enda gången han missade en utryckning när han befann sig inom
hörhåll från sirenen.

Små anekdoter
Några personer har berättat för mig om deras upplevelser av Bengtssons affär. Janne Wahlbäck berättade att han köpte lössnus åt en järnvägsarbetare i slutet på 1950-talet. När Janne
kom till affären fick han lämna över en tom dosa till Elof som fyllde dosan med ”Ettans” snus
som förvarades i en stor låda. Eva Delin minns att Elof ibland tog sig en tupplur uppe i
lägenheten. ”Då fick vi ta en sopkvast och knacka i taket med så kom han ner och vi kunde
handla”. Det måste ha varit glest mellan kunderna de sista åren eftersom Elof kunde lägga sig
och sova mitt på dagen. Eva berättar vidare att hon fick springa till Bengtssons många gånger
för att köpa orange plastband åt sin mormor som virkade badrumsmattor av plastbanden.
Britt-Karin Persson flyttade till Finnerödja 1972 och hon hade aldrig tidigare sett en affär liknande denna. Hon skrev till mig ”Blev minst sagt redigt överraskad helt otroligt, grejor från
golv till tak och han visste precis vad varje sak fanns, beundransvärt... han såg direkt att jag
var en 'utböling' och frågade en massa var jag kom ifrån, sicken man”.

Affären avvecklas
Elof Bengtsson avled 1973 och han lär ha arbetat in i det sista. Efter Elofs bortgång skulle
hela varulagret säljas ut. Roger Posth har berättat för mig att det var hans far Arthur Posth,
som hade auktionsfirma i Finnerödja, som fick ta hand om utförsäljningen. Posth tog hjälp av
en auktionsfirma i Stockholm för det var ett gigantiskt jobb att flytta alla varor till NTOlokalen där försäljningen skulle ske. Utförsäljningen varade i två dagar och det satt stora
skyltar efter E3 (nuvarande E20) som hänvisade till försäljningen. Det var många som
svängde av för att se vad som bjöds. Roger berättade att ”hela golvet i stora salen var
knökafullt med varor och det var rusch de dagarna”. Det var inte bara varulagret som såldes
utan även inredningen med bland annat flera köpmansdiskar.

Nya ägare
Det skulle komma att dröja 37 år innan det blev någon ny affärsrörelse i huset. De som köpte
huset efter Elof Bengtsson använde det enbart som bostad. 2004 köpte Mikael Wallin huset
och 2010 öppnade familjen ”Wallins bod”. De startade även en liten lunchservering där man
sommartid kunde sitta ute i trädgården och äta. Affären lades ner i november 2014. Huset är
nu enbart bostad. Mikael Wallin har berättat för mig att han vid ett tillfälle bröt upp brädgolvet i ett kallförråd i samband med en renovering. Där hittade han bland annat en ölflaska från
1903från Sköfde (Skövde) bryggeri.

Hagbergs hus
Per Bengtssons tomt styckades isär 1908 och den mindre tomten såldes till Emma Hagberg.
Nuvarande adress är Tivedsvägen 7. Emma var änka efter en stationskarl som hade avlidit
1898. Hon var också mor till Jenny Bengtsson. Fru Hagberg kallades madam och hon öppnade café i huset. På en skylt utanför stod det ”Madam Hagbergs nykterhetscafé”.
Madam Hagberg umgicks ofta med fru Friberg, gift med stinsen, och med Sågar-mor Lovisa
Karlsson, gift med sågmästare Karlsson. Dessa tre var bästa vänner under större delen av året

men på höstarna var de konkurrenter. Alla tre plockade nämligen bär som de sålde och den
som var raskast hade också störst chans att få bären sålda. Det hände att de blev osams men
bara under bärsäsongen. Emma Hagberg avled 1928.

Bengtssons affär till vänster och Hagbergs hus till höger.
1936 startade Jordbrukskassan sin verksamhet i Finnerödja och första kontoret hade de på
övervåningen i Hagbergs hus. Jordbrukskassan fanns där några år, oklart när den flyttade och
till vilken lokal. 1963 flyttade Jordbrukskassan, senare ändrades namnet till Föreningsbanken,
in i gamla järnhandeln mitt emot Hagbergs hus. Under andra världskriget fanns det återigen
ett café i huset. De nya caféägarna var familjen Ström. I mitten på 1940-talet flyttade Ströms
till Mobäcksvägen där de fortsatte med caféverksamheten. En av hyresgästerna i huset var
under många år Erik Fransson som arbetade som sned i Bilverkstan.

Bengtssons och Hagbergs hus som de ser ut 2017. Foto Gunn Sjöstedt

Tivedsvägen 6
Stenlunds manufakturaffär
Johan Birger Stenlund föddes 1857 i Älvsborgs län. Som ung arbetade han som knalle och
kom en dag till Töreboda där han slog sig ner. Johan Stenlund utbildade sig där till plåtslagare
och flyttade 1893 till soldattorpet Lund utanför Finnerödja. Där startade han sitt eget plåtslageri och arbetade som plåtslagare tills han var i 70-årsåldern. Stenlund slog sig också på affärsverksamhet. 1926 fick han firmarättigheter till en manufaktur- och kortvaruhandel och
året därpå köpte han en tomt av Laxå Bruk på nuvarande adress Tivedsvägen 6. På tomten
byggde Stenlund ett hus som fick namnet Stenkullen. I bottenvåningen låg en affärslokal och
på övervåningen en lägenhet om tre rum och kök. 1928 öppnades Stenlunds manufakturaffär
som även var en godisbutik. Han drev sin affär fram till sin död 1943.

Köpebrev

Det mörka huset till vänster är Stenkullen.

Stenlunds affär, som senare blev järnhandel, syns lite nedanför mitten av bilden. Bakom ligger Bilverkstan och gamla Konsum.

I förgrunden gamla konsum. Bortanför bensinmacken ligger järnaffären. Längst upp syns Betel. Alla husen var rödmålade i början på 1940-talet.

I slutet på 1930-talet var det löpartävlingar på gatan utanför Stenlunds affär.

Finnerödja Järnhandel
Efter Johan Stenlunds död såldes fastigheten till järnhandlare Elis Jernetz i Töreboda. Den 30
april 1945 kom Jernetz till Finnerödja och öppnade en järnhandel i den forna manufakturaffären. Affären var en filial till järnhandeln i Töreboda. Elis Jernetz sejour i Finnerödja blev bara
2 ½ år. Hösten 1947 sålde han både fastigheten och företaget. Som kuriosa kan nämnas att
Johan Stenlunds barnbarn Lennart Stenlund började arbeta hos Elis Jernetz 1946. Lennart
”följde sedan med i köpet” när den nye ägaren tog över. Lennart Stenlund slutade 1950.

Elis Jernetz satsade även på sportutrustning. Annons från 1945.

Finnerödja Järn & Färghandel
I oktober 1947 köpte Ivan Nilsson fastigheten av Elis Jernetz och familjen flyttade in i lägenheten ovanpå affären. Familjen Nilsson kom från Åtorp där Ivan varit delägare, tillsammans med sina bröder, i Åtorps järnhandel. Ivan blev nu Finnerödjas nye järnhandlare och
skulle så förbli i nästan 25 år. Namnet ändrades till Finnerödja Järn & Färghandel.

Annons från 1951.
Sprängämnena som nämns i annonsen ovan förvarades i en sprängkista som var nersänkt i
marken bakom affären. Den låsta sprängkistan var försedd med ett tjockt lock. Det var i första
hand dynamit som såldes. Järnhandeln sålde mycket mer än bara traditionella varor för en
järn- och färghandel. I annonserna nedan kan man se den stora variationen på utbudet.

Annons införd i ABF:s studieprogram 1947.

Till julen 1947 slog man ett slag för sportutrustning.

Annons från 1949.

Annons från 1950-talet.

Annons från 1951.

1
2

Vid 1 syns magasinet och vid 2 affären. Huset i förgrunden är Sonjas Konditori.

Många av de varor som såldes i järnhandeln förvarades i ett magasin ute på gården. Magasinet
var uppdelat i 6 bodar. I den första boden fanns armeringsjärn och eternitrör. I oljeboden förvarades cuprinol, linolja och fotogen. Cementboden innehöll cement i 50 kilos säckar (som
hämtades i Hällekis) och kalk. I en annan bod förvarades tak- och grundpapp i rullar. En bod
innehöll spik 2,5 – 8 tum, galvaniserad plåt, svartplåt, koppar- och mässingsplåt. Järnhandeln
levererade mycket spik till sågen i Hallebäcken där man tillverkade jordgubbslådor i trä. På
vinden i magasinet lagrades glas och där hade man även ett glasmästeri. Olika säsongsvaror
liksom fågelholkar förvarades också på vinden. I trappuppgången hängde spadar, skyfflar och
diverse trädgårdsredskap. På ena gaveln fanns en järnhäck med plattjärn, vinkeljärn, galvaniserade och ogalvaniserade rör. Ute på gården låg cementrör i olika storlekar.

Fotot är taget på tomten bakom affären omkring 1955. I bakgrunden syns brandbilsgaraget.
Från vänster Tord Eriksson, Marianne Nilsson (dotter i huset), Lillemor Fredberg, Anders
Nilsson (son i huset), Jan Nohlgren, Lars Spann och Eva-Lis Fredberg.

1955 påbörjades utbyggnaden av järnhandeln. Sett från Tivedsvägen byggde man till en länga
till höger om det ursprungliga huset. I källaren byggdes ett stort garage för familjens personbil
och lastbil. Lastbilen användes bland annat till att hämta de många leveranserna som kom
med järnväg. När den nya delen var färdig började man bygga om det gamla huset. Familjen
fick under ombyggnadstiden bo i en lägenhet i ett av Tivedshusen på Stationsgatan. Den gamla delen fick ett helt nytt utseende.
I och med att järnhandeln byggdes ut fick Finnerödja en bosättningsaffär med ett betydligt
bredare sortiment av husgeråd än man haft förut. Man sålde även presenter, leksaker och
smink. Den gamla järnhandeln blev med andra ord ett varuhus i miniatyr. En populär födelsedagspresent var de färgstarka mockakopparna. Jag har själv både fått och gett bort ett antal
sådana koppar.

Baksidan på det om- och tillbyggda järnhandelshuset.

Annons omkring 1960.

När det började bli efterfrågan på TV-apparater i slutet på 1950-talet startade Järnhandeln försäljning av dessa. Min far var en av dem som köpte sin första TV hos järnhandlare Nilsson.
Det var Stig Höglind (senare banktjänsteman på Handelsbanken) som installerade Tv:n (en
Westerstrands från Töreboda) i vårt hem Solvik.

Annons 1961

TV inköpt hos Finnerödja järnhandel 1961.
Hösten 1959 arbetade en ung man i järnhandeln och han har berättat följande: ”När originalen
från Tivedsskogarna kom till affären för att köpa röd- eller blåsprit hade de med sig en egen
glasflaska. De ville absolut följa med ner i källaren där spriten förvarades för att se till att
tratten, som man hällde upp spriten igenom, var ordenligt ren. När gubbarna kom hem silade
de vätskan genom limpskivor för att ta bort kräkmedlet i spriten och sedan drack de de begärliga dropparna.
I början på 1960-talet började lönsamheten bli sämre för järnhandeln. För att förbättra lönsamheten beslöt Ivan Nilsson att minska på affärsytan och hyra ut den gamla affärsdelen. På
sensommaren 1963 flyttade Jordbrukskassan in i lokalen efter det att den hade anpassats till
bankkontor.
Liksom för många andra affärer i Finnerödja blev det allt kärvare tider även för järnhandeln.
1971 slog affären igen för gott och familjen Nilsson flyttade till Laxå. Fastigheten såldes omkring 1973 till Åke Hull. Två år senare sålde Hull huset till Anders och Astrid Bjering från
Gatan.

Familjen Nilsson utanför ingången till den nyare delen 1971. Från vänster sonen Anders,
dottern Marianne, Märta med barnbarnet Claes och Ivan. Fotot tillhör Marianne (Nilsson) Jansson.

Sonen Anders inne i den nyare delen 1971. Fotot tillhör Marianne (Nilsson) Jansson.

Jordbrukskassan - Föreningsbanken

Föreningsbanken höll till i den vänstra delen av den f.d. järnhandeln.
Den 7 augusti 1963 flyttade Jordbrukskassan in i den vänstra delen av järnhandelshuset. Jordbrukskassan ändrade namn till Föreningsbanken 1974. Bankkontoret lades ner 1996.

Posten

Postens nya lokaler i f.d. järnhandeln.
Den 13 november 1972 flyttade Posten in i den högra delen av den nedlagda järnhandeln. Den
4 februari 1994 lades postkontoret i Finnerödja ner för gott. Efter det datumet fick kunderna
gå till Carlssons affär när de skulle uträtta sina postärenden.

Posten och bankerna (med Jordbrukskassan) har fått egna avsnitt där det
finns mycket mer att läsa.

Tivedsvägen 1964 med den om- och tillbyggda järnhandeln bortanför bensinmacken.
Foto Arne Sjöstedt.

Ägaren Anders Bjering plogar bort snö utanför huset på 1980-talet. Foto Jesper Carlsson.

Fler hyresgäster
När Föreningsbanken lämnade sin lokal 1996 öppnade Kent Fredén loppis där. När Fredén
lagt ner sin loppisverksamhet stod lokalen tom en tid innan Fridas fotvård tog över i juli 2015.

Annons för Fridas fot & kroppsvård.
När posten lämnade sina lokaler 1994 flyttade fastighetsmäklare Conny Johnsson in där. Han
lär ha sålt en hel del hus till tyskar under 1990-talet. Även i denna del har det varit loppis periodvis. Andra hyresgäster har varit bland andra Pysselprinsessan och Lant Tanten. Hösten
2017 öppnades en pizzeria i lokalen.
.

Tivedsvägen sommaren 2017. Foto Gunn Sjöstedt.

