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tisdag 10 februari 2009 

 

Liten Historik över Berggrens affär nedtecknat av Marianne Sandell(Berggren). 

  

År 1903 kom min farfar Klas Ernst Berggren från Västra Slättom, Ölme i Värmland, med sin 

familj, hustru Sofia och barnen Oscar, Ellen, Hedvig, Gerda, Harald och Gunnar till Brokvarn, där 

han drev affärsrörelse. Här bodde de till 1912, då han sålde Brokvarn och lät bygga affärs-

fastigheten Claesborg i Kinne-Malma. 

 

Här var det full fart, med järnvägen alldeles intill. Det var livlig trafik med både person och 

godståg. Här kom ju kalktågen från Haggården och Vinnagården,  Sörgården och körde upp på 

höga banvallar, varifrån kalken tippades ner i kalkvagnar och fördes vidare ut i landet. 

 

Under åren 1919-1930 ägde Berggrens även kalkbruket Vinnagården, Sätra. 

 

Efter farfars död, tog Oscar över affären i Kinne-Malma. 

 

1926 öppnades en filial i Kestad, ovanför  Kalvhagsliden. De fick hyra av skomakare Andersson. 

Det hade funnits en affär redan tidigare i fastigheten Br. Gustavsson från Hangelösa. Helga 

Lundbäck hade arbetat hos dem. Nu fick hon stanna kvar och hjälpa Gunnar som skulle sköta om 

filialen. Efter några år ville de utöka och byggde då Tallbacka 1928. 

 

Förr i tiden var det gott om kunder på landsbygden. Knappast någon hade bil, utan man fick gå till 

affären och bära hem sina varor. Därför låg affärerna tätt. Brokvarn, Kinne-Malma, Kestad, 

Österplana, Skagen, Gössäter och Hällekis. Gick man åt Kinne-Kleva, fanns Konsum i Haggården, 

Birger Andersson och Stark i Klevabyn + Kihlbergs charkuteri och i Husaby fanns Berggrens 

affär(dock ej släkt med oss) 

 

Det bodde mycket mera folk här då. I Vinnagården bodde 4 familjer i varje hus och i Sörgården 

fanns 2 stora hus med 4 familjer i varje.  

 

Man gick till affären för att handla, men också för att träffa folk och prata. Varorna var ej 

paketerade, utan socker, mjöl och kaffe kom i stora säckar, som man fick väga upp för hand. Kaffet 

fick man även mala efter kundens önskemål, grovt eller fint. Även sirap såldes i lös vikt. Kunden 

kom med en burk och ville ha den påfylld. Det fanns också en manufakturavdelning, med tyger i 

metervara och garn och sybehör, även underkläder och blåkläder. Porslinssaker, alltifrån serviser 

till prydnadssaker, leksaker, spik, skruv ,yxor och sågar, hästskor och allt vad man kunde tänkas 

behöva. 

 

Senare sålde vi även bensin, Gulf. En orange pump. Man rullade in ett bensinfat, stack ned en slang 

och pumpade manuellt upp önskad mängd bensin. Kom det en moped och ville tanka, fick man 

blanda i en viss del olja. 

 

Under kriget var  alla varor ransonerade. Då fick varje person kuponger, som man fick ha med till 

affären. Detta var ju ett extra arbete för affärsmannen, att hålla reda på dessa små kuponger som 

skulle skickas in och redovisas. 

 

Många kunder handlade på bok, sedan betalade man när man fick lön.  
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Postbäraren kom varje dag vid middagstiden och lämnade post. Några brevlådor behövdes inte då 

kunderna kom in och hämtade sin post i affären. Ville någon skicka pengar eller paket fick de passa 

den tiden. Då gick brevbäraren in på kontoret och skrev avier m.m. 

 

Jag minns även alla Hakonbilar och drickabilar som körde intill magasinstrappan. Ibland stog dom 

på kö för att komma intill att lasta av. Mjölkbilen körde emellertid inte ner, utan ställde av mjölken 

i diket vid (Borgs) Viebkes, där vi fick hämta den varje morgon. 

 

Pappa dog 1964, därefter hjälptes vi åt några år, men 1966 stängde vi och sålde fastigheten och 

mamma flyttade till Lundsbrunn. 

 

 

 

 

 

lördag 28 februari 2009 

Berggrens affär_tillägg  

Från Bengt Sj. 

Marianne har gjort en trevlig och intressant berättelse om både  

affärerna, och verksamheterna runt omkring dem. Jag har fått några kort  

av henne, som jag datakopierat och lägger till. Jag försökte en gång  

tidigare, men då blev de för stora. Jag hoppas det går bättre nu. 

 

Vi har fått en påstötning från en anonym på Kinnekullehembygd.nu:s  

websida, att vår blogg uppdateras för sällan och det är tyvärr sant. Vi  

får fatta pennan lite till mans och hjälpas åt! 

 

Kinne Malma_Berggrens affär_Claesborg. 

 

 

 

 

Kestad_Furulund_ ägareparet skomakare Andersson framför trappan. Här låg  

den första affären i den hitre delen av bottenvåningen. Den blev sedan  

omkring 1931-1946 café som drevs av Mattis Berg. Familjen Berg ägde då  

Furulund. 

 

 

 

Gunnar och Helga Berggren på affärstrappan. 

 

 

Sätra gård. Överst när gården var intakt. Kortet taget från övre västra  

kanten av Vinnagårdens gruva. Undre kortet efter en del rivningar. 

 

 

 

 

Vinnagårdens gruva som drevs av familjen Berggren ett antal år. 
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Kalkhästar med mebôtt. Kuskar förmodligen någon från Hallmanska familjen. 

 

Kalkstenen togs från brottet vid Sätra och kördes med häst ner till  

gruvan för bränning. Den brända kalken kördes antagligen också med häst  

till Kinne Malma för uttransport.  

 

 

 

 

 

 

 


