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1. Inledning .

"Gamla tiders handelsbodar och lanthandlar har rationaliserats bort till
förmån för mera effektiva men mindre hemtrevliga snabbköpsbutiker .
Många minns med saknad den personliga betjäningen, det spännande virr-
varvet av varor och den bedövande doftsymfonin av salt sill, fläsk, kryd-
dor, tjära, kamfer och fotogen" . 1

Ibland närjag går i de stora varuhusen så tänker jag på hur det var i de
gamla lanthandlarna där det fanns allt som man kunde tänkas behöva på en
liten affärsyta. Där man kom till handlaren med sin inköpslista och hand-
lade det som stod på lappen, inget mer .
Idag när vi går i en stor livsmedelsaffär och plockar till oss varorna själva,
till stor fördel för affären, handlar vi mer än vad vi egentligen tänkt oss .
Alla varor ligger framme och lockar till köp . Det är långa köer till kassorna
och allt upplevs ibland som stressigt och jobbigt . Då kan det hända att man
längtar till en svunnen tid i de gamla handelsbodarna . Jag ville ta reda på
mer om hur det var på "den gamla goda tiden", se utvecklingen från en li-
ten handelsbod till dagens köpcentra .

1 .1 Syfte.

Att ta reda på när, var och varför handelsrörelser växte fram i Ödeshögs
och St. Äby socknar, vad de betydde för vardagslivet, beskriva deras ut-
veckling och nedläggning, samt att undersöka var befolkningen i området
idag åker för att handla .

1.2 Frågeställningar

1 Vad gjorde att handelsrörelser växte fram?

2 Vad fick handeln för social funktion?

3 Affärsverksamhet i Ödeshögs socken .

4 Affärsverksamhet i St. Åbys socken.

5 Varför tillbakagång?

6 Var finns närmaste affärsområden för dagens
befolkning i dessa socknar?
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1.3 Källor och metod .

Till en början hadejag tänkt mig att ta reda på var samtliga affärsrörelser
har funnits i hela det östgötiska Hålavedsområdet . Då jag snart insåg att
det skulle bli väldigt mycket var jag tvungen att begränsa mig .
Jag valde då Ödeshögs socken och Stora Åby socken. Först tänkte jag ta
med alla handelsverksamheter i dessa områden från 1888, då lagen om
handelsregister trädde i kraft . Men när jag kommit fram till 1946 års an-
mälningar i bok nr. C7. A. A: 31, och ska fortsätta med 1947 i bok nr . 32,
finner jag att åren 1947-1970 saknas . Efter mycket letande fann jag att
man efter 1946 började skriva om från början i bok nr. 1 . För att ta reda på
vilka handelsrörelser som registrerats mellan dessa år hade jag varit
tvungen att börja om från första bok Då det inte fanns tid till detta fick jag
avgränsa mig till att ta med de handelsrörelser som registrerades fram till
och med 1946 . De flesta handelsrörelser jag tar upp registrerades från
1888, men då jag funnit affärsverksamheter innan den här tiden, harjag ta-
git upp dessa också. Handelsrörelser som har upphört efter 1946 står med .
Jag har försökt att spekulera var folk i dessa trakter åker idag för att
handla .
Som redan ovan nämnts har jag främst använt mig av handelsregistret för
Östergötlands län . Lite bokmaterial om Ödeshög och Stora Åby fann jag i
boken Ödeshögsbor bland annat . Till hjälp har också tidningsurklipp om
Ödeshögs bygden varit. Det fann jag på Kommunbiblioteket i Ödeshög .
Jag har också hittat uppgifter om handlarna via husförhörslängder för
Ödeshög och Stora Åby socknar, A :1-17 på Vadstena landsarkiv .
Stor del av uppsatstiden har gått åt till att samla in material . Det tog lång
tid att gå igenom handeisregistet, cirka 10 000 sidor . Jag är medveten om
att min sammanställning över handelsrörelser kanske inte a komplett . Jag
kan mycket väl ha missat några anmälningar till handelsregistret .

1 .4 Forskningsläget.

Det finns inte så mycket forskat om handelsverksamheter i Ödeshögs och
Stora Åby socken vid den här tiden . Mest nytta har jag haft av handels-
registret för Östergötlands län som finns hos länsstyrelsen i Linköping.
Därigenom fickjag reda på var de olika handelsrörelserna bedrevs, när de
inleddes och upphördes .
Lite allmänt bakgrund material har jag haft tillgång till, främst "Bilder ur
Lanthandelns Historia", av Ejdestam, Hedin & Nygren .
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2. Handeln blir fri .

Förbudet mot landsköp går tillbaka till åtminstone år 1284 då Magnus
Ladulås regerade och det återkom i stadslagens köpmålabalk . Emellertid
riktade sig lagstiftningen ursprungligen inte mot varje slag av handel på
landsbygden, utan endast mot mellanhandshandeln . Avyttring av egen avel
och uppköp för egen räkning var tillåtet, däremot inte återförsäljning . 2

"Om allmogen hade fått köpa och sälja för sitt eget behov på landsbygden, borde ingen-
ting ha kunnat hindra en bonde från att byta sin spannmål till en skärkarl mot strömming
utan att anlita borgaren som mellanhand. 1 1580 års mandat mot »handelns missbruk» ut-
färdades dock förbud mot att bönderna »sig emellan, thär the möte var ansen på väger,
förbyte theris gods och thär med drager var hem till sitt igen» . Varorna skulle föras till
Staden" . 3

Anledningen till detta var att en av anledningarna till att städer uppstod var
att de skulle fungera som handelscentrum . Om handeln avtog kunde
städerna förlora sin betydelse eller t .o.m. försvinna. Därför låg det i statens
intresse att låta städerna behålla sin karaktär av handelscentra . 4

Vissa lättnader inträdde dock under tidernas lopp i förbudet mot lanthan-
del. Förordningarna från 1775 och 1780 avsåg spannmålshandelns
frigivande . Innebörden av detta var att enskilda personer, både i staden och
på landet, fick rätt att var som helst köpa upp och sälja spannmål . 1775 års
förordning gällde bara de spannmålsrikaste delarna av landet, men år 1780
frigavs spannmålshandeln i hela riket . Då det gav goda resultat användes
det som propaganda i kampen för fullständig näringsfrihet .'

År 1.815 räknas till nästa viktiga milstolpe på vägen mot fullständig när-
ingsfrihet . Då frigavs nämligen viktualiehandelen . I stort sett innebar detta
att handeln med vissa livsmedel fick samma förmånsställning som tidigare
spannmålshandeln, men på landsbygden fick endast bönder ägna sig åt
detaljhandel. Förbudet mot yrkesmässig handelsverksamhet på landet
kvarstod och hindrade uppkomsten av bl .a. handelsbodar . 6

Med näringstvångets upphävande 1846 och 1864 blev handeln fri .
Den nya handelsordningen från 1846 innebar att det blev tillåtet att öppna
handelsbod på landsbygden .' Vid den här tiden fanns det tre handelsbodar
i St. Åbys socken och fyra i Ödeshögs socken . ' Det var dock inte bara att
öppna en affär var som helst, utan den var tvungen att ligga på minst tre
mils avstånd från närmaste stad . Detta orsakade stort missnöje. 1864
upphävdes handelstvånget totalt och vem som helst, även kvinnor, fick var
som helst rätt att ägna sig åt handel. "Det enda som krävdes var att man var
minst 21 år, svensk medborgare samt att inte sedan tidigare vara försatt i
konkurs eller i avsaknad av medborgerliga rättigheter. 10



2.1 övergång från stadshandel till lanthandel .

Utvecklingen gick långsamt . Det skulle dröja ett par årtionden innan lant-
handeln kunde konkurrera med stadshandeln och med de eventuellt före-
kommande gårdfarihandlarna, dvs kringresande handelsmän .
Det berodde på att lanthandlaren hade svårt att konkurrera i fråga om pris
och sortiment. Lanthandlaren var tvungen att resa in till städerna och
handla sina varor. För att sedan gå med vinst var handlaren tvungen att
sätta ett högre pris och det var svårt närkunderna hade ont om pengar. "

Vanligt var att någon affärsintresserad bonde började i liten skala att ta
hem varor från staden . Ofta var handeln för dem till en början en bisyssla,
medan hantverket eller jordbruket utgjorde deras egentliga yrke .
Affären var sedan inhyst i köket, kammaren eller i en uthusbod . Dessa
handelsbodar i hemmiljö var viktiga samlings- och mötesplatser där de
sociala kontakterna knöts . 1

Mot slutet av 1800-talet började det bli lönsamt med lanthandel . Samhälls-
förändringar gjorde att nätet av handelsbodar kunde bli tätare . Bönderna
hade fått mer pengar att handla för tack vare ökad avsättning för sina jord-
bruksprodukter. När järnvägen byggdes ut blev det lättare att få fram
varor, varusortimentet ökade och lanthandlaren kunde konkurrera med
handlarna i städerna, även när det gällde priserna . Affärslokaler växte fram
fort i socknarna, särskilt i de nya stationssamhällena. Vanligt var att folk
som tidigare hade varit kringresande handelsmän slog sig ner som välbe-
ställda lanthandlare . 13

2.2 Torghandel, marknader och gårdfarihandel.

Innan det fanns lanthandlare på landsbygden var det viktigt för landsorts-
befolkning att fara in till städerna till marknader och torgdagar, där de fick
sälja sina egna produkter, främst spannmål

För många från landsbygden var resan lång och tidsödande , vägarna var
ofta i dåligt skick . Därför förekom på många håll illegal lanthandel, som
myndigheterna hade svårt att stoppa . Dock fanns ett undantag från den
centraldirigerade handeln . Sedan 1600-talet hade gårdfarihandlarna rätt att
bedriva ambulerande handel .14 Bäst kända är knallarna eller västgötarna
från Sjuhäradsbygden i Västergötland . I Östergötland var det dock inte så
vanligt med kringresande handelsmån .

På 1840-talet höll man i Ödeshög två årliga marknader, en höstmarknad i
oktober och en sommarmarknad i juni . Vid den här tiden låg marknads-
platsen vid den s .k. Sandstugubacken mellan kyrkbyn och Backasand . Där
samlades handelsmän från bygden omkring för att sälja sina varor . Som-
marmarknaden inställdes 1864 och åtta år senare flyttades höstmarknaden
till det nuvarande kvarteret Hjälmen i Ödeshög, som vid den här tiden be-
nämndes "tresnibben" . 16
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I Ödeshög införde 1848 Handelsman Johanna torgdagar varje tisdag och så
är det än idag . 1'

Vid skiftet hette byns handelsman Jonas Pettersson. Han ägde en av Gatu-
gårdarna, och i anslutning till denna låg handelsbod och magasin . Genom
skiftet, där Petterssons gård blev kvar på bytomten, skapades en öppen
plan intill handelsboden. Troligtvis är det på denna plats som Johanna
började med torghandel 1848 . Längs planens norra och södra sidor upp-
fördes därefter små salubodar , där försäljarna kunde bjuda ut sina varor . 18

2 .3 Handelsbodens sociala funktion.

I handelsboden fick socknen en ny offentlig handelsplats . Tidigare var det
bara i kyrkan som man regelbundet träffade folk och det var endast på
söndagarna . I boden kunde man träffa bekanta varje dag . Det blev ortens
nyhetscentral där muntliga budskap och meddelanden förmedlades i en tid
då långt ifrån alla var läs och skriv kunniga . 19 Handlaren ansågs något
förmer än en vanlig bonde och titulerades alltid Herr . =Ö
Handelsboden och handlaren utgjorde förbindelselänkar mellan staden och
landsbygden. Från staden kom varor som spreds utöver landsbygden -
butiken var en distributionscentral för dem . Länge var handelsboden också
post- och tidningskontor. Tidningar - nyheter, nya ideer och tankesätt
spreds . ?1

3, Ödeshögs affärsliv.

I Ödeshög märktes handelsfriheten direkt genom en ökad nybyggnad på
bytomten, där torget låg. På torgets östra och västra sidor byggdes nya
mangårdsbyggnader till Gatugården och Gästgivaregården . På 1860-talet
byggdes bredvid sockenstugan ett Apotek, där tidigare en stuga stått . Den
flyttades över gatan och blev ölstuga kallad -Klubben" ."

3.1 Handelsman Johanna.

Handelsman Johanna är den person som betytt mer för Ödeshög och trak-
ten runt omkring än någon annan,( se bilava l ) .
Hon dog 1899, 92 år gammal. Trots art det ar nästan 100 år sedan hon dog
finns spåren av hennes verksamhet kvar an idag. Hon införde torgdagar
varje tisdag i Ödeshög, vilket det ännu är . Det var på hennes initiativ som
samhället fick apotek och hon bekostade stensättning av torget och gatan
intill . Att det byggdes en rejäl hamn i Hästholmen kan man också tacka
Johanna för.--3 1962 fastställde länsstyrelsen att Handelsman Johanna
skulle få ett kvarter uppkallat efter sig, mitt i Odeshögs centrum - en heder
för att hon verkat där åren 1824-1899 '

Johanna_började i unga år, sedan hon gift sig sjutton år gammal, att öppna
en liten speceriaffär i sitt hus . Den lilla handelsbodens kundkrets växte
snabbt och hon blev snart känd som Handelsman Johanna . Ofta var det
lång kö till hennes affär . '~

5
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Då Göta kanal var färdig kunde hon köpa sina varor billigare . Hon åkte på
affärsresor i hyrda skutor till Tyskland och handlade varor som sedan för-
des till Hästholmen . I affären i Ödeshög kunde man köpa det mesta, från
fina dyrbara tyger till salt sill och snus .
Johanna ägnade sig inte bara åt affärer , hon lyckades också under sitt verk-
samma liv skaffa sig inte mindre än nio gårdar . .
Allting tycktes gå framåt för Johanna hon gjorde stora affärer och belånade
sina gårdar för att få kontanter. I början på 1870-talet började spannmåls-
priserna sjunka. Både jordbruken och affärsverksamheten gick sämre och
Johanna fick sälja. Gårdarna såldes och affären överläts åt handlare
Landeberg. '-6

Att Ödeshög numera är en ganska betydande handelsplats är till stor del
hennes verk.

När Handelsman Johanna gått bort var det många som saknade henne och
hennes trevliga handelsbod. I en begravningsannons över henne stod att
läsa :

"Det var en sådan där äkta gammal handelsbod , som man numera endast kan finna på
visst afstånd från städerna, där den skumma luften är fylld af lukt från lärft och kryddor,
och där allt finnes, från storrosiga sidendukar till sill och bröstsocker" 27

När Handelsman Johanna öppnade sin affär i Ödeshög var inte konkurren-
sen så stor . Kunderna kunde välja mellan hennes handelsbod och handlare
Röhmans, som funnits i samhället sedan 1830-talet .
Det riktiga genombrottet för handeln kom på 1860- och 1870-talet. Då
fanns det fem handelsbodar i byn . 28

3.2 Löfs i Ödeshög - en affärsepok.

Karl Zeferinus Löf född 1861 St . Åby började sin affärsbana i Svanhals,
men flyttade till Ödeshög . Redan 1877 var han biträde i en speceriaffär i
Ödeshög. Efter anställningar på andra håll öppnade han en egen affär i
Fridhem vid Storgatan i Ödeshög år 1884 . Det var en speceri- och diverse-
handel, som kom ätt bli en av ortens största . 9

Sonen Folke tog över rörelsen 1925 . 1937 flyttade affären till ett nybyggt
hus vid Storgatan -Torget, där förut Hallins skoaffär funnits .
Affärsverksamheten gick framåt och byggdes till i olika omgångar. 30

1960 tyckte Folke Löf att han fått nog av affärsrörelse och då övertog
Håkan Johansson och Åke Winor affären . De hade sedan många tillbaka
arbetat i affären . Affären var först i samhället med snabbköp år 1961 .
Chansen till utvidgning erbjöds när posten flyttade till nya lokaler . Där-
efter fick en dag de förvånade kunderna själva ströva omkring i affären ce
och plocka till sig vad de ville ha. 31

1964-1979 drev Håkan Johansson affären själv sedan Winor flyttat från
Ödeshög . 32
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1967 förbättrades affären ytterligare . Då flyttade man närmare bank-
lokalen . Den tomma platsen mellan de båda husen byggdes igen och
affären blev mycket större och försedd med personalrum. 33

1979 övertog Lennart Kullander och Sven Eric Brandt affären . De var an-
ställda sedan länge av Håkan Johansson .
1985 var det slut på den Löfska affärsepoken, då ICA-Riddaren öppnade i
nytt centrumhus på torget .
Men fortfarande säger många "Löfs" när de menar ICA-Riddaren . 34

3.3 Torget i Ödeshög vid sekelskiftet 1900.

Den gamla torgbebyggelsen fick vid sekelskiftet ge vika för nya affärs-
och bostadshus . Torgmiljön ändrade på ett årtionde karaktär . Den lilla
torgplanen med ladugårdar och glest placerade salustånd och handelsbodar
byttes mot ett välplanerat torg med sluten affärsbebyggelse . Torgkvarteret
fick en småstads karaktär. Det var i samband med järnvägsbygget som
Ödeshögs stadskärna ändrade utseende. Först att påverkas var torget . 35

1887 rev man Riddargårdens lada, som sedan skiftet legat i den s .k.
"tresnibben" vid Riddargatan . På samma gång flyttades Gatugårdens lada
från Riddargatan upp till Torgets östra sida . 36

Vid slutet av 1890-talet revs de gamla salubodarna och torgplanen gjordes
bredare. På södra sidan uppfördes en sammanhängande rad av små salu-
stånd :som fick namnet Torgdalen. När man byggde dessa bodar rev man
den pyramidformade handelsboden i korsningen Nygatan-Storgatan, där
handelsmannen Otto Lejon lät uppföra ett stenhus i två våningar . 37

3.4 Handlare Lejon.

Handelsman Otto Lejon var vid sidan om handelsmannen Karl Löf, vid de
sista årtiondena på 1800-talet bland Ödeshögs främsta och äldsta affärs-
pampar. Lejon hade ihop med Fredriksson en handelsfirma, kallad
Fredriksson & Lejon . Den startades 1887 med lokaler i gamla gästgivare-
gården. När huset blev för trångt flyttades affären 1889 till nybyggda och
tidsenliga lokaler i ett hus vid torget. Samtidigt tog Otto Lejon över affärs-
verksamheten själv . `

Den sista mars 1970 tvingades Bultbols lanthandel slå igen efter att ha
funnits i ungefär 80 år .
Det var någon gång i början av 1890-talet som affären i Bultbol grundades .
Inledningsvis var den en filial till Ewald Holstensson i Ödeshög .
John Bäck var den som hade affären mot slutet . Han tog över cirka 1961
efter Josef Pettersson . Då Pettersson hade affären var det ett 50-tal hushåll
som stadigt handlade hos honom .
Sedan Bäck to över har han drabbats av flykten från landsbygden.
Konkurrensen från affärerna i Ödeshög blev för stor och kundantalet sjönk
till ungefär 35 hushåll och några strökunder. John Bäck nådde ut till 14

7



Antal

3500 -
3000 -
2500
2000
1500
1000
500

0
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Folkmängden i Lysingshärads socknar St . Aby och Ödeshög,
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Antal startade affärer i Ödeshög under perioden 1888 -
1947
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1888-1892
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Affärsrörelser under perioden 1888 - 1947
Statistisk per 5-års period från Ödeshög

10 2015 25 30 35 40
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Antal

Ar Ant . Start. affärer As Ant . Start . affärer _
1888-1892 23 1918-1922 24
1893-1897 6 1923-1927 24
1898-1902 8 1928-1932 30
1903-1907 6 1933-1937 35
1908-1912 5 1938-1942 19 Källa: Handelsregistret .
1913-1917 10 1943-1947 28

Summa 58
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4.2

Antal startade affärer i St. Aby under perioden 1905 - 1945

Affärsrörelser under perioden 1888 - 1947
Statistisk per 5-års period från St . Åby

År Antal startade affärer
1905 1
1917 5
1919 '' 1
1920 1
1922 2
1924 1
1925 2
1926 2
1928 2
1930 1
1932 2
1933 2
1935 6
1936 2
1937 1
1938 2
1941 2
1943 2
1945' 2

Summa 39 Källa : Handelsregistret .

0
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5. Handel och kristid.

ID g

Det första världskriget satte naturligtvis djupa spår i näringslivet. Sverige var inte
så väl rustat på varuförsörjningens område och efterhand blev varubristen allt
större. V i importerade större delen av vårt sockerbehov och även råvaror till
kvarnindusrtin. Med avstängningen av handelsvägarna blev bristerna akuta och
stränga ransoneringar måste tillgripas . Sockerkorten följdes snart av ransoneringar
på flertalet viktiga försörjningsvaror . Bristen på varor var avsevärt större än under
andra världskriget . . Kriget påverkade naturligtvis också detaljhandeln. Den som
kunde skaffa varor, kunde .också tjäna stora pengar . Priserna steg kraftigt alltefter
som varubristen tilltog och penningvärdesförsämringen gjorde sig gällande . Den
som åå hade större lager kunde göra stora förtjänster på prissteg ingarna Mot
slutet av kriget blev klimatet kärvare för köpmännen . Leveranstiderna blev allt
längre och många dubbelköpte varuposter, i tron att de aldrig skulle fa vad de först
beställt. Resultatet blev att en del köpmän överhopades med varuleveranser då
kriget var slut. Dessa sena leveranser bestod ofta av undermånliga kvaliteter, som
visade sig osäljbara då bättre varor började komma i marknaden . Här kan man
hitta en av orsakerna till att många tvingades slå igen i början av 20-talet . 41

1920-talet var ett årtionde då detaljhandeln sökte rehabilitera sig efter första
världskriget. Läget var bekymmersamt för de flesta, även om årtiondet ofta be-
tecknas som "det glada 20-talet' . Detta gällde nog inte detaljhandeln, möjligen
med undantag för de sista åren, då konjunkturen vände mot bättre tider . Arbets-
lösheten _minskade, köplusten steg, tillgången på pengar okade, importen fick
mera ordnade former och initativkraften ökat utlopp . 42

Början av 1930-talet var en dyster tid för svensk detaljhandel . Värids-
depressionen inleddes 1929 med det katastrofala prisfallet på Nerv York
börsen varefter krisen spred sig över till Europa. Då detaljhandeln såg sin
omsättning sjunka sökte man efter orsaker och botemedel. Det ansågs
vara en lösning att begränsa antalet detaljaffärer, så att ett mindre antal
fick dela på den marknad som fanns . Det förekom också kritik mot det
stora antalet mellanhänder som visade tendens att öka utan att egentliga
skäl förefanns till expansion av detaljhandeln . Med anledning av detta
undersöktes vår näringsfrihet och dess lagbestämmelser från 1846 och
1864. Bestämmelserna ansågs vara alltför liberala . Vem som helst kunde
praktiskt taget öppna handel . 43

Detta ändrades nu. Nyetableringsnämnden ställde krav på nyetablering . För att
någon skulle rå etablera sig inom livsmedelshandlen ställdes krav på praktisk
erfarenhet hos innehavaren, tillgång till de medel som behövdes för verksamheten,
samt att butikslokalen skulle ha godkänd hygienisk standard . 44

När andra världskriget bröt ut medförde det varuknapphet och ransoneringar .
Bristen på varor gjorde sig efterhand alltmer kännbar, eftersom kriget stängde ute
utländska marknader . 4' När affärerna i storstäderna hade det svårt kan man tänka
-sig hur svårt det måste ha varit för små handelsbodar på landsbygden. Jag har inte
funnit att väldigt många affärer slog igen just vid den här tiden , men om man jäm-
för med tidigare, så var det inte heller många handelsverksamheter som inleddes
då. Många handelsrörelser slog igen omkring 1936, men det behöver inte betyda
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att det var en besvärlig tid för handlama just då, utan det gjordes vid den tiden en
inventering om hur många handelsrörelser som fortfarande var igång, och de som
inte var det ströks ur registret, (se bilagor 2-4) .

Vid år 1900 fanns lite mer än 2500 invånare i Ödeshög och cirka 2300 i Stora
Åby.
Femtio år senare vid 1950-talet var siffrorna 3400 och 1500 . 1 Ödeshögs socken
fanns det då fler invånare än perioden innan men inte alls lika många affärer. Att
man inte på nära håll kan få den servicen som fanns då beror på samhällsutveck-
lingen. Service och affärsliv koncentrerades till kommunernas centralorter och till
städer, med förbättrade kommunikationer och bilismens utveckling . ''6

Under 1950-talet tilltog välståndet och handeln fick friare spelrum för sin verk-
samhet . Självbetjäningen slog igenom , även om det till en början gick trögt. Tidi-
gare fick man inte sälja olika slags varor i samma butik, specerier skulle saluföras
i en speciell lokal, mjölk i en annan, charkuterier i en tredje. Detta hade sin grund
i hälsovårdsbestämmelser . 47

Det som var ur handlarens synvinkel det bästa med självbetjäningen var att för-
säljningen ökade.

Ur konsumentens synpunkt var den så kallade butiksdöden både på gott och ont .
Det var ju bra att livsmedelsaffärerna började drivas i större enheter , vilket ledde
till att priserna kunde fållas nere. Men många minns också med saknad de mera
hemtrevliga små handelsbodarna. Sämre var också att när de små affärerna på
"heirmaplan" tvingades slå igen för att de blev utkonkurrerade av de nya snabb-
köpen , så blev det svårt för främst de äldre, de handikappade och de billösa som
inte längre hade tillgång till butiker inom bekvämt avstånd . Detta problem finns
for farande kvar rai på sent 1990 -tal, men inte i samma utsträckning som tidigare .
'YNu finns bättre lagringsmöjligheter, maten står sig- längre och man behöver inte c-, å
till affären varje dag. Men visst ä r det svårt för de som inte har bil och därmed inte
lian ta sig till städernas ytterområden, där de stora lågpris-matvaruhusen är be-
lägna .
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6. Dagens affärsområden .

Nu för tiden finns inte så många handelsrörelser kvar i f.d. Ödeshög och
stora Aby socknar . Vart åker då folk i dessa områden och handlar?
I Ödeshög finns en stor livsmedelsaffär, ICA-Riddaren, vid Ödeshögs torg .
Dit åker nog folk från trakten omkring och handlar.
Eftersom många har bil åker de säkert till de större städerna, som
Linköping och Tranås för att handla, samt även till ölby och Vadstena
där det också finns handelsmöjligheter .

Samhällsutvecklingen har varit liknade i Ödeshögsbygden som i andra
mindre orter i landet. Service och affärsliv koncentreras till kommunernas
centralorter. Förbättrade kommunikationer medför att människor lättare
kan ta sig längre sträckor för att handla . Många arbetar i de större orterna
och handlar därför där . Utanför Linköping och Tranås har under senare tid
stormarknader vuxit fram. För de mindre affärerna på landsbygden går det
då inte längre att konkurrera med lågprisaffärerna . Dessutom är sortimen-
tet begränsat i de mindre affärerna . Det bär sig inte ekonomiskt . Det är nu
som det var på 1800-talet när lanthandeln växte fram . Till en början hade
de svårt att konkurrera med stadshandeln, men senare när kommunika-
tionsmedel som järnvägen vuxit fram kunde lanthandeln konkurrera på
allvar med stadens handelsrörelser .
Kanske blir vi i framtiden trötta på att åka till stora affärsområden och gå i
jättelika varuhus och då kanske längtar tillbaka till mindre , hemtrevligare
affärer .
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7. Sammanfattning .

Denna uppsats handlar om handelsrörelsernas framväxt i Ödeshögs- och Stora
Åbys socknar 1888-1946 .

Anledningen till att handelsföretag började växa fram på landsbygden under 1800-
talet var att handeln blev fri. 48 Tidigare var det bara i städerna som man fick be-
driva handel. 49 Folk på landsbygden fick därför fara in till städerna för att besöka
butikerna och gå på marknader . Ett undantag var gårdfarihandeln, det vill säga
kring resande handelsmän. De förekom dock inte i så stor utsträckning i de sock-
nar jag har forskat om . Det förekom därför på en del håll illegal handel . 30

Vissa lättnader inträdde dock under tidernas lopp i förbudet mot lanthandel . 1846
och 1864 är de stora milstolparna i handelsfrihetens historia . Den nya handels-
förordningen från 1846 innebar att det blev tillåtet att öppna handelsbod på lands-
bygden. 5r

Vid den här tiden fanns tre handelsbodar i Stora Åbys socken och fyra i Ödeshögs
socken

. 52

Det var dock inte bara att öppna affär var som helst, utan den var tvungen att ligga
på minst tre mils avstånd från närmaste stad. 13

Det orsakade stort missnöje. Bättre blev det 1864 då handelstvånget upphörde to-
talt. '4 Därmed fick vem som helst, även kvinnor, ä-na sig åt handel . Det enda
som krävdes var att man var minst 21 år, svensk medborgare samt att inte sedan
tidigare vara försatt i konkurs eller i avsaknad av medborgerliga rättigheter . 55
Handelsboden fick en stor ekonomisk, social och kulturell betydelse . Det blev den
nya samlingsplatsen. 56

Dock gick utvecklingen långamt . Det tog tid för lanthandeln att konkurrera med
stadshandeln. Anledningen var att lanthandlaren var tvungen att fara in till stan för
att köpa sina varor som han/hon sedan sålde. För att själv gå med vinst var sedan
lanthandlaren tvungen att sätta upp priserna lite och det var svårt när kunderna
hade ont om pengar . 57
Det var först mot slutet av 1800-talet som det började bli lönsamt med lanthandel .
Samhällsförändringar gjorde att nätet av handelsbodar kunde bli tätare . Bönderna
hade fått mer pengar att handla för och järnvägen ledde till att handlaren lättare
kunde få fram varor till lägre pris . 58

I Ödeshög märktes handelsfriheten direkt genom en ökad nybyggnad på bytomten,
där torget låg. Handelsbodar växte fram fort. '9

För Ödeshögs del har Handelsman Johanna betytt mer för Ödeshög och trakten
däromkring än någon annan. Hon öppnade i unga år affär och kundkretsen tilltog .
Hon såg till att torget i Ödeshög stensattes, att samhället fick apotek och hon lät
bygga en rejäl hamn i Hästholmen. b0

Då Göta kanal var färdij kunde hon köpa sina varor billigare . Hon åkte på affärs-
resor i hyrda skutor till Tyskland : och handlade varor som sedan fördes till Häst-
holmen. I affären i Ödeshög kunde man köpa det mesta, från fina dyrbara tyger till
salt sill och snus . 61
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När hon 1899 dog, 92 år gammal var det många som saknade henne och hennes
trevliga affär. 62

En annan handlare som betytt mycket för Ödeshögsaffärsliv är Karl Löf. Han
började liksom Handelsman Johanna i unga år att öppna affär. 63 Efter honom tog
hans son Folke över speceri- och diversehandeln. Därefter har andra tagit över och
affären finns kvar i Ödeshög än i dag som ICA-Riddaren. 64

Handelsman Otto Lejon var vid sidan om Karl Löf, vid de sista årtiondena på
1800-talet bland Ödeshögs främsta och äldsta affärspampar . Lejon hade ihop med
Fredriksson en handelsfirma, kallad Fredriksson & Lejon, som senare kom att be-
stå av Lejon ensam. 6'

Det fanns många handelsrörelser av olika slag i Ödeshögs och Stora Åbys socken .
Via handelsregistret får man besked . Det fanns många speceri-, diverse- och
manufakturhandlare . En del var cykelaffärer eller snickeriaffärer, kafäer m .m.

Det var 1888 som lagen om handelsregister trädde i kraft. Därmed var man
tvungen att anmäla till handelsregistret om man ämnade idka handel . 66

Det första världskriget satte djupa spår i näringslivet . Sverige var inte så väl rustat
på varuförsörjningens område och efterhand blev varubristen allt större .
bristen på varor var avsevärt större än under andra världskriget. De som hade ett
stort lager kunde tjäna stora pengar på prisstegringarna. Mot slutet av kriget blev
klimatet kärvare för köpmännen. Leveranstiderna blev allt längre och många
dubbelköpte varuposter, i tron att de aldrig skulle få var de först beställt . Resulta-
tet blev att en del köpmän överhopades med varuleveranser då kriget var slut . som
senart,visade sig osäljbara då bättre varor kom ut på marknaden . Här kan man
hitta en av orsakerna till att många tvingades slå igen i början av 20-talet . b7

1920-talet var ett årtionde då detaljhandeln sökte återhämta sig efter första världs-
kriget. Läget var bekymmersamt för de flesta, även om årtiondet ofta betecknas
som "det glada 20-talet" . Mot slutet av årtiondet blev det bättre, arbetslösheten
minskade, köplusten steg och tillgången på importerade varor blev bättre . 68

Under 1930-talet gick det dåligt för svensk detaljhandel . Världsdepressionen in-
leddes 1929 med det katastrofala prisfallet på New York börsen varefter krisen
spred sig över till Europa . Man försökte då i Sverige att minska antalet detalj-
affärer, så att ett mindre antal fick dela på den marknad som fanns . 69

Man kritiserade näringsfriheten och dess lagbestämmelser från 1846 och 1864 .
Nyetableringsnämnden ställde krav på nyetablering . 70

Andra världskriget medförde varubrist och ransoneringar . 71

Under 1950-talet blev det bättre tider för handeln . Självbetjäningen slog igenom .
Tidigare fanns olika affärer till olika varor. t- ex . speceri- och charkuterihandel .'`

Det finns både för oclrnackdelar med den så kallade butiksdöden . Bra är ju att
livsmedelsaffärerna drivs i större enheter, vilket leder till att priserna pressas . Vad
som är sämre är ju om de lokala småbutikerna slår igen får folk det längre till
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affärerna, vilket inte är något problem för de bilburna, men mycket väl för de
äldre och rörelsehindrade .
Nu för tiden finns inte mycket handelsrörelser kvar i Ödeshögsbygden . En stor
livsmedelsaffär, ICA-Riddaren finns i Ödeshög, där säkert många från trakten
handlar. Men för att få större handelsutbud får man ta sig till de större städerna,
t.ex. Linköping och Tranås där stormarknadsområden vuxit fram på senare tid .
Det är i dagens läge väldigt svårt för de mindre affärerna att konkurrera med låg-
prisaffärerna. Kanske kommer lanthandeln att få en ny renässans i framtiden när
vi tröttnat på att gå och handla i enonna varuhus .

Jag har funnit att det fanns många handelsrörelser i Ödeshögs och Stora Åbys
socknar. Under arbetets gång har jag många gånger omprövat syfte, frågeställ-
ningar, ämnesbegränsningar och material. Det har varit väldigt intressant att
skriva den här uppsatsen. Eftersom det är min första uppsats av det här slaget
tyckte jag att det var svårt till en början . Men efter ett tag började det lossna och
jag tyckte att det var roligt att jobba med uppgiften .
Jag tycker att jag har fatt svar på de frågor jag ställt mig och skulle behövt mer tid
för att ta reda på mer om handeln, gärna fram till 1990-talet .

99
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28DDOrt ,

enligt order av Landefiok:Dien 1 Lysings distrikt har un-

de:t .ecknad ,,.poliemen,verkställt utredning i anledning av Kungl .

$aj :te Bef allningehavandes i Ueter,; ötlande län skrivelse av den
la-
?9 eistlidne oktober månad annående utrönånde av vilka handelaxö-,

.. relaer varom anmälan till handelsregistret akett,numera upphört,

.:får jag efter verkställt uppdrag härmed rapportera :

V Oskar Kling , G .A .Nordström , Karl F .Ekberg , C,J,Grönoviet ,s
r
#. Fredrlk Granlund , Ernst Grenlund , O,A,Rosengren och S ,Lund , äro
r
Z döda för flera er seden och efterlämna icke kända stär'ohuedeiä .ga-
r
re,aom kunna anmäla dessa firmors upphörande .

Amerika . Scheutz härstädes boende hustru.,Emma Scheutz,vilken för-

modar att mannen avlidit ,har anmält firmans upphörande .j

Jennv Holetenseon , Hjalmar Andåreeon,, Al in KsrlB'on , J,FJo-/

aneeon, Josef Bremer,Nya mejeriet , C ; A,Johaneson ,•- Henning "Gustav -

eo°• 9A Vig , IIenninR Karlström , ud ahöge epirituoeabandel,A .J .Ander-

son, Anna Karlsson , Gustav Hård , A .L .Bäcka Träförädlingefabrik,A,L.

Bäck, Alfred Lejon ; Otto Lejon , Robert rus , C,A .Kylen , A Nö d,
Axel Gustavsson, C,G,Bergström ,
Hava sams iga avis i u cn na e stärbhusdelägare anmält firmornas

nd e .

För nedanstående firmor bifogas anmälningar om rörelsens

upphör ande :

Carl F . Johansson= Hilde Larssons Eftr „ Oskar Guetaveeon,=

,Oskar Gustavssons charkuterihandel , Hildegard C onden , K ,A, Brun

O ;Samueleeon , J,A,Olaueeon , Ivar Karlsson , Sigfrid Kullerstårand

befträffende anmälningarna till handelsregiStret den 10/9 1906

och den 14/9 19')9, Svensson , Karl Krus= Karl Krus & Co , J„V,Rehn ,

Sigfrid Andersson ,= Ödeehögs nya skrotaffär , F,A .Johanssone-Viee -

man, . Oskar Fredrikaeop ,

Nedanstående personer hava avflyttat från orten och hava

V, deras hretädea bedrivna handelsrörelser upphört :

v,O,H^d ell,t ill Karls krona, E?,s,Sand~berg ,till Katrineholm ; Arvid Lhn

n

8



,//till Si Qckholm, if,T,L!ndber ! , ti :1 `}runnu , 5 obert Jetlund till

vköDinL, Til? okänd ort hava utflyttat' J F Rickert TP n~

son till Tingeeryd , Cart Kem Lin till Vadstena , Lmi1 DahL till Licr
eV

S .Johaneeon till Linköping , :lilaeon till Örebro, Otto .i ,

//Mjölby, 22,3129, t 111 almel '.b, GuHtBV Johansson till Jönköping,

V - q~} /(.q~ ,~.- 3o LL 16a6 .. (,~S
KarU. tShis

(
Bor] i C J rd , allnaF Ber', J J ~afiaeon J F Lår neon

haneaon , Au us a- i d, B ra er i -1-nu er , C,AI.ayetrom , Oskar J.,ohansm

~&Sve,neaon' Au usta A videson , 3- .i n, Th .Land'eErikeao berg , J, leon
{ -~q

Joha .eeon , R Pet teer/neon , å, yI, !fe4 p,man ,! J ca;T t ti alt , F 4Y "nu nd kvist,

Petter

Vhär bedrivna rör el e upphört'

VC in, F o. ' rlåeon , . Vi , K .0 . neon , J Kar-? son F Jo-

w Följande firmainnehavare iiro härete.dee okända , men hava deras

C,O,Palmkviet , iirik Iiilmer Olsson , Oskar srönkvist .

yV ström , Anna Jnheneson , 1`melie Sandvall , J,A,iiilseon, Tiilda Larson ,

rell , O,wet ~r , Jåneon KB rleson, -IL I', ;Dvanber , J A Johansson,

0 c} A, er , J Ahderåejn ,I A,Johane~o , J A C An eieson ,lr rns,t' Au-

K Tt ' sson Os ar le on J L -kae n 0 ut fieson i A ereon

,Å,Qn av åon ,_ GueA£tFq öTTio , J P e,Edv, a197

n . art Peta res C f n&. r. . . .C, . Pep ~ re.onr

i1 A2 d son'; C ,A ar - bön, Cerl -Sad.dörom , Ami,

b on,och Carl A

iedeneteende firmor utöva fortfarande sin rörelse :

Aug,Foreberg , Axel Thunborg , Hanna Dahlberg , Karl O,Felk,

A,V,Andereeon , A, .jbransson , Ernst Andersson ; K ;E,Thun er, Lo-visa

Jo haneaon , H,R,Tiertzman , J . A . Sendberrg , flutb Kärlström , Henning

Carl Guetaveeon , M .E,Berq,Tilda Berg Karolina Ben,iaminseon ,

idse höge eoennmels k miöleffär,On0 fertzman , V ilhelm Karlsson ,

Ola Fr edrikseon , Johan Julius Oleåon , Nya Konditoriet Kroon & Deni

David Svenceon , Oskar ~',. ustavseone Eftr. C,A,Etholm , Emil Johansson,

A,M,Aubertin , Ojedin, Lrik Sabel , Halvar Krue , Erik Linderot :e Co,

96

Engvall , K . A,Johaneson , Ödephöge reDerationeberket" ,S,Blondell. ,

Ödeshög den 17 februari 1936 .
0
0
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- 2 0. FEB. 1936

Med anledning av a..2beralld undersökning an~cende ha .~deisr~ ± ^~-

ter .'år jaö härmed vördsamt meddela .

här nedan uppräknade personer äro dels okända samt dels utllyt=-t1

de ocn idka icke navdel i Stora :öby socken .

, Le ande r Larsson( filial t . Tredirna) C .G .Vort `ler ,

D . Llndkvistr, J .G . Johansson, S .P . Svensson, A .A . Svensson

, .A . Yilssor. Gecrö Andersson, Carl vyström, !Carl JaEobson,

by Bryg eri Iieinii . Klini;, 0 . Kling, i . Karlsson, J .A . Carlsson,

A .E . Andersson, Karolina Axen, C .A . Johansson,

C .M. Johansson ,och C . .A . . Lind .

Följande personer som avlidit enligt bifogade intyg. från pastors-

ämbetet i Stora Aby socken ocn vars efterlevande icke fortsatt med

90

r

r

Betygas .

Stora. Åby den 3 februari 1936

F,; I- i,

Att samtliga här ovan uppräknade Qanuelsf irmor nwUera icke

/idka handel: inoro Stora öby soc KC s 1 intygas järned .
stora A11"en 4 r

avriåa i rö eCkrling en upptagna f izl'aor skall burars t2 . .
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ten Ericsson, Atv duoe rik Thorsten

f
5rti- åes ~czz'reu ~_at _ola~ er?at å Joel

Ericsscl_, r'. u_

E-=a s.elauists Eftr Gerda Karlsson , LÄelsson cc C :o, Joel Ä .€a Luu_sL'ar-

ocil ~ortt7_rueS %", iarGi; _"^derS_O , Kon-3d A ndprssca, i "„

alts -_ _ ~1?_1a .!^_'_--C .

Boets Rad _̀oafr jarl JC:1-'SO» David Daun, Mc rt i1 uaV1dsso_n, . 3 abriäs-

nederlaget ir_ . r'isS I il: _^_.°~ SSO'f_ v ala .^ol - v rl = o ~-3 cOet i ~oln,•

Jo h -nsson, Arne J onc .̂-s : -, ---C J o- ECN-n C01 God-e -C2 f e-

i13nå.111 K=on 21 itia' I SSG . , . c1': a _ .ie?' j :C LS St .-l abr.. Georg i-i e _åi'_ •

Mariå Carlsson, Hilding Carlsscrl, sz;i L Karlsson, Lind alens h anc.els-

trädgård David Andersson Ted filial.i Jönköping, David Lundberg, sen- v

ning Lorins Eitr Aldor Carlsson, Eric Leife . 1 e1 OsKarsson, .Alton `_~e-

tersson , i+.=rta l-ette_s ot., GIi•?iä Hidst :'Jr-

Sven Svensson , Sotäi?b_ s ;r:Lrd JO h- ''11E:scT_, Sz0Ck 1.01' d2 -i _ are ;

,1__a.1r Jhr, Greta 'u E- tlu-r'~ .

G;; l' e !~OC3S110L;S _ _ L c; ri, C cS ': i ?1L1'r'e Ls -,-.d

Lord, J bdcci-g .

N
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Bilaga : Handelsregister för Ödeshög socken .
1 2 3

Dag då
kungörelserna blivit

Anmälan införda i Anmälans innehåll
intagits i orts- allmänna

Blad Nr registret tidningen tidningarna
136 1888-05-31 1888-06-08 . 1888-06-09 Carl Theodor Landeberg, att han i Odeshögs socken

Ö. Corr. idkar garv- , speceri- diverse- och manufakturhandel .
I Även handel med eldfarliga oljor i mindre förråd, under firma

Teodor Landeberg.

386 1888-06-29 1888-07-20 1888-08-09 Johan Leonard Johansson, att han vid Svembs Södergård i
O. Corr. Ödeshögs socken fortfarande idkar sko- och läderhandel under

firma J. Leon Johansson .
i

384 1888-06-29 1888-07-20 1888-08-09 Carl Fredrik Johansson, att han vid Ödeshö s Riddaregårds--
Ö. Corr . ägor fortfarande idka diversehandel i förening med försäljning

av eldfarli a oljor i mindre förråd under firma C . F. Johansson .

410 1888-06-30 1888-07-20 1888-08-09 Rickard Peterson, att han säljer böcker, i Ödeshö huvud-
( Ö . Corr . sakligen till folkskolan, under firmanamn R. Peterson .

I
479 1888-07-20 I 1888-07-27 , 1888-08-14 Johan Martin Bergman , att han i Ödeshög säljer kemiska och

Ö.Corr. I ;tekniska saker samt blanksvärta, foderbenmjöl och frö, under
(firma J . M. Bergman .
l

480 1888-07-20 1888-07-27 1888-08-14 !Jean Wilhelm Gothard Hvitfelt, att han vid Bultsboda, Ödeshögs
Ö.Corr . socken fortfarande idkar speceri och diversehandel i förening

i med försäljning av eldfarliga oljor i mindre förråd under firma Jean
Hvitfelt.

i
481 1888-07-20 1888-07-27 1888-08-14 Frans Wictor Rundqvist, att han inom Ödeshögs socken åtar sig

Ö.Corr . uppförande och förbättringar av hus och byggnader under firma
F. W. Rundqvist.

554 1889-01-04 1889-01-08 1889-01-09 Carl Oskar Nilsson, att han vid Munkeryd, Ödeshögs socken
0 . Corr . ämnar idka speceri och diversehandel under firma Oskar Nilsson

572 1889-02-16 1889-02-27 1889-02-27 Johanna Lovisa Eriksson, att hon i Ödeshögsby ämnar idka järn
Ö.Corr. och diversehandel samt handel med eldfarliga oljor i mindre

förråd under firma J . L. Eriksson .
597 1889-05-22 1889-05-28 1889-05-29 Carl Johansson i Aby Fyrbodagård, Ödeshögs socken ämnar

Ö . Corr. idka diversehandel samt handel med eldfarliga oljor i mindre
fcrrad under firma Carl Johansson .

601 1889-05-28 1889-06-05 1889-06-05 Carl Johan Mård i Munkeryd i Ödeshögs socken ämnar där idka
0 . Corr. soecen och diversehandel i förening av försäljning av eldfaliga

oyor från mindre förråd, under firma C . J . Mård .
I

623 1889-09-02 1889-09-11 1889-09-1' Johan Hjalmar Jonsson Berg , att han inom Ödeshögs by ämnar
. Corr . idka manufaktur-, järn-, speceri- och diversehandel samt

försallning av eldfarliga oljor i mindre förråd under firma Hjalmar
Berg

666 l 1890-03-11 1890-03-19 Jcr an August Johansson, att han i Odeshögs by ämnar idkar
Ö. Corr . handel med lädervaror under firma J . A. Johansson .

1686 1901-03-09 1901-06-29 1901-07-11 Johan A . Johansson ämnar i Ödeshög idka bleck- och diverse
handel under firma J . A. Johansson. I

0
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1 2 3
Dag då
kungörelserna blivit

Anmälan införda i Anmälans innehåll
intagits i orts- allmänna

Blad Nr registret tidningen tidningarna
675 1890-04-02 1890-04-15 Johan Petter Larsson ä mnar torgdagar i Odeshög sälja och byta

I I Ö.Corr. bearbetade ullvaror, även i sitt hemman Svemb i Ödeshögs
socken idka diversehandel under firma J . P. Larsson .

678 1890-04-09 1890-04-15 Klara Matilda Karlsson ämnar inom Ödeshögs by idka diverse
Ö. Corr. . handel samt handel med matvaror under firma K M . Karlsson .

713 1890-09-22 1890-09-30 Pehr Magnus Svensson, att han i by Fyrbodagård ämnar idka
Ö.Corr. (garn-, speceri och diversehandel i förening med försäljning av

eldfarliga oljor ur mindre förråd, under firma P . M. Svensson .

761 1891-04-20 1891-05-26 1891-05-30 Julia Sofia Magdalena Andersdotter, att hon i Ödeshögsby
Ö.Corr . ämnar idka järnvaruhandel samt handel med eldfarliga oljor i

mindre förråd, under firma J. Andersdotter .

783 1891-07-25 1892-01-06 1892-01-11 Olof Göran Sjöberg, att han i Haddåsen i Ödeshögs socken
O.Corr. samt på Ödeshögs tor säljer trätofflor av Flisby fabriks

tillverkning under firma O . G. Sjöberg .
t

784 1891-07-25 1892-01-06 1892-01-11 Carl Johan Andersson, att han i Ödeshög återförsäljer Ilar från
Ö.Corr. Eskilstuna under firma C. J. Andersson .

831 1892-02-20 1892-03-12 1892-03-11 J Anders Alfred Johansson, att han i hotellet i Ödeshög ämnar
0 . Corr. • öppna handel med diversevaror under firma A. Johansson .

859 1892-05-11 1892-05-20 Johan Alfred Christoffer Andersson, att han vid Bultbol i
Ö.Corr. Ödeshögs socken ämnar idka diversehandel samt handel med

eldfarliga oljor från mindre förråd, under firma J . A . C. Andersson .

863 1892-05-20 1892-06-01 Ernst Aurell, att han i Ödeshögsby säljer lädervaror under firma
ö . Corr. Ernst Aurell .

870 1892-06-11 1892-06-21 Oskar wilhelm Öster, att han vid eller i närheten av Ödeshögs
Ö, Corr. torgplats ämnar idka handel med läder och färdiggjorda skodon

av alla slag under firma O . W. Öster .

930 1893-03-13 1893-03-30 1893-04-08 Emil Fredrik Jansson och Karl Johan Alfred Karlsson, att de i
0. Corr. Ödeshögsby ämnar idka handel med giftiga färger och oljor

samt speceri och diversehandel under firma Jansson & Karlsson
med rätt för båda att teckna firman .

958 1893-05-16 1893-05-20 1893-05-20 Anders Peter Svanberg ämnar inom Ödeshögsb sälja liar och
ö . Corr. andra smidesarbeten under firma A . P. Svanberg .

990 1893-09-23 1893-10-12 1893-10-13 Johan Alfred Johansson ämnar i Stafverberg i Ödeshögs socken
ö . Corr. idka diversehandel samt handel med eldfarliga oljor från mindre

förråd under firma J. A. Johansson .

1179 1895-11-26 1895-12-02 1895-12-05 Johan August Gustafsson, att han i Ödeshögs socken idkar
diversehandel under firma J . A. Gustafsson .

1199 1896-03-02 1896-03-18 1896-03-20 Gustaf Ferdinand Collin, att han i Ödeshögsby innehar en
charkuteriaffär under firma Gustaf-F. Collin .

a1343 1897-11-18 I 1897-11-24 1897-11-24 J Pehr August Orre ämnar i Ödeshögs socken idka handels-
ö . Corr. rörelse under firma P . Aug. Orre.

1487 1899-05-30 1899-06-28 1899-07-12 Edvard Wilhelm Wallerstedt, att han i Ödeshögs socken ämnar
idka skohandel under firma Edv. Wallerstedt .
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1 2 3
Dag då
kungörelserna blivit

Anmälan införda i Anmälans innehåll
intagits i orts- allmänna

Blad Nr registret tidningen tidningarna
1541 1899-10-13 1899-11-11 1899-11-15 Sven Magnus Gustafsson ämnar i Lilla Krokek i Odeshö s

socken idka handel med speceri och diversevaror samt eld- I
farliga oljor från mindre förråd under firma M . Gustafsson .

I
1667 1900-11-29 1901-02-23 1901-03-11 Herbert Karl Alfred Pettersson ämnar i sin bostad i Ödeshö s

socken idka bagerirörelse och diversehandel under firma Karl
Pettersson .

I I
1797 1902-03-10 1903-03-09 1903-03-19 Carl Wilhelm Enander ämnar i Ödeshögs socken idka handel

med korta varor under firma G . W. Enander .

1800 1902-03-02 1903-03-09 1903-03-19 Carl Magnus Pettersson i Linköping ämnar i Ödeshög idka
kapp- och manufakturhandel under firma C. M . Pettersson .

I
1814 1902-04-14 1903-03-23 1903-05-04 August Herman Andersson ämnar i Ödeshö s socken idka

handelsrörelse under firma A. H. Anderssson .

1863 1902-09-13 1903-05-25 1903-06-06 Per Otto Edvard Lejon i Ödeshögs socken ämnar idka garv-,
manufaktur-, speceri- och diversehandel, under firma Otto Lejon .
14/12 1911 inkom anmälan om att Lejon även ämnar sälja giftiga
ämnen av 2: a klass. Se vidare nr. 4493.

1904 1902-11-18 1903-06-03 1903-06-19 Hans Andersson ämnar i Ödeshögs socken öppna urmakeri-
verkstad i förening med försäljning, under firma H . Andersson .

1949 1903-04-14 1903-05-18 1903-05-29 Carl Alfred Carlsson i Ödeshögs socken ämnar där idka handel
med läder och skodon under firma C . A. Carlsson .

1934 1903-02-25 1903-02-27 1903-03-06 Karl Oskar Janson i Ödeshögsby ämnar där idka diversehandel
under firma K. O. Janson .

2027 1903-11-14 1903-11-18 1903-11-25 Carl Johan Stein ämnar inom Ödeshögs socken idka handel
med läder och tillhörande varor under firma C . J . Stein .

2251 1905-09-30 1905-10-06 1905-10-16 Frans Oskar Karlsson ämnar i Ödeshögsby idka mjöl- och
diversehandel under firman F. O. Karlsson .

2305 1906-01-31 1906-02-02 1906-03-09 Carl Andersson ämnar vid Högalund i Ödeshögs socken idka
diversehandel och vid Ödeshögs järnvägsstation handla med ved
under firma Carl Andersson .

2496 1907-10-09 1907-10-18 Karl August Julius Karlsson ämnar i Ödeshögsby idka handel
med kött och matvaror under firma J. Karlsson .

2528 1908-03-08 1908-03-20 1908-04-04 Anna Maria Johansson i Ödeshög ämnar idka handelsrörelse
i förening med försäljning av eldfarliga oljor från mindre förråd
under firma Anna Johansson .

1921-09-07 1921-09-09 1921-09-19 Firman har övertagits av Oskar Anton Karlsson och Carl August
Andersson. Firmans namn är Anna Johanssons Eftr .

2603 1908-11-16 1908-11-09 1908-11-21 Hjalmar Vigh ämnar vid Ödeshögstorgplats idka sko- och läder-
{ handel under firma Hjalmar Vigh .

2726 -1909-11-04 f 1909-11-18 1909-12-02 Frans Herman Johansson ämnar inom Ödeshögs socken
bedriva handelsrörelse huvudsakligen med ved och andra skogs-
produkter under firma F . H. Johansson .

28



1 2 3
Dag då
kungörelserna blivit

Anmälan införda i Anmälans innehåll
intagits i orts- allmänna

Blad Nr registret tidningen tidningarna
2759 1910-03-04 I 1910-03-21 1910-04-12 Ankan Augusta Kind ämnar inom Odeshögsb idka handels-

i rörelse med färdiggjorda kläder och manufakturvaror under firman
Augusta Kind .

2958 1911-09-29 j 1911-10-04 1911-10-16 Kart Birger Jarl Lindberg ämnar inom Ödeshö s socken idka
I I handel huvudsakligen med avfallsartiklar men även med andra i

allmän handel tillåtna varor.

3222 1913-09-08 , 1913-10-09 1913-10-22 _Carl August Johansson Nyström ämnar i Hällestads socken
idka diversehandel under firma C. A. Nyström, samt öppna
filialer under samma firma i Gammeby, Ekeby, Godegård,
Kullerstad , Kvillinge , Risin e , Regna, Skedevi, Motala lands-
församling, Tjällmo , tvid, östra Eneby och Ödeshögs socknar .

3230 1913-10-09 I. 1913-11 -11 i 1913-11-14 Oscar Johansson ämnar inom Ödeshögs socken idka handels-
rörelse med manufaktur och korta varor under firma Oscar
Johansson .

I
3444 1915-05-05 1915-06-14 1915-06-21 _ Johan Edvard Eriksson och Erik David Svensson ämnar i bolag

i Ödeshögs socken idka handelsrörelse under firma Eriksson &
( Svensson .
I

3542 1916-03-23 1916-03-29 1916-04-01 Augusta Kristina Arvidsson med hemvist i Ödeshögs socken
ämnar där idka handel under firma Augusta Arvidsson .

3549 1916-04-07 1916-04-11 1916-04-13 Jenny Olivia Ehn med hemvist i Ödeshögs socken ämnar där
idka handel under firma J . Ehn .

3619 1917-01-09 I 1917-01-11 1917-01-11 Erik David Svensson, född 1887-05-18, med hemvist i Ödeshögs
socken ämnar där idka handel under firma David Svensson .

3633 1917-02-06 I 1917-02-09 1917-02-13 Oskar Simon Levin Johansson med hemvist i Ödeshögs socken
ämnar där idka handel under firma S . Johansson .

I
3668 1917 1917 1917 Per William Olsson, född 1895-08-05, med hemvist i Motala,

ämnar .i Ödeshögs socken idka lump- och skrotaffär under firma
P. W. Olsson .

1919-07-24 Anmälan om konkurs.

3684 1917-06-19 1917-06-21 1917-06-21 Cart Algot Larsson i Ödeshögs socken ämnar där idka handel
med trädgårdsprodukter under firma Linddalens Handelsträdgård
C. A. Larsson .

1919-05-13 1919-05-15 1919-05-21 Carl A. Larsson har anmält att den av honom i Ödeshögs
i socken ägda Linddalens handelsträdgård, numera upphört .

3733 1917-10-09 1917-10-11 1917-10-13 Karl Leonard Svensson i Ödeshögs socken ämnar idka handel
under firma L . Svensson .

1936-02 -22 1936-02-26 1 1936-03-06 Handelsrörelsen är anmäld upphörd .
I

3810 1918-08-13 1918-08-15 1918-08-17 Axel Henning G:son Cariström i Odeshögs socken ämnar där
idka handel under firma H . Cariström .

1936-02-22 1936-02-26 1936-03-06 Handelsrörelsen är anmäld upphörd .
-I

3823 1918-09-24 1918-09-26 1918-09-30 (Olof Gideon Karlsson i Ödeshögs socken ämnar där idka handel
under firma Oscar Gustafsson Eftr .

1946-05-22 1946-05-27 1946-06-07 Handelsrörelsen är anmäld upphörd .

a
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Dag då
kungörelserna blivit

Anmälan införda i Anmälans innehåll
intagits i orts- allmänna

Blad Nr registret tidningen tidningarna
3870 1919-01-28 I 1919-01-30 1919-01-30 Karl A Landblom i Odeshögs socken ämnar där idka handel

j under firma Carl Landblom .
I

3883 1919-03-11 1919-03-12 1919-03-13 Johan August Olausson i Ödeshögs socken ämnar dör idka
handel med skodon och lädervaror under firma J. A. Olausson .

1936-02-22 I 1936-02-26 1936-03-06 Handelsrörelsen är anmäld upphörd .

3898 1919-04-29 1919-05-01 1 1919-05-02 Karl Alfred Lejon och Karl F. Sjöholm båda med hemvist i Odes-
högs socken , ämnar där i bolag idka handel med lantmanna-
produkter och gödningsämnen samt annan i samband därmed

' förenlig verksamhet , under firma Karl Lejon & Co .
I I Firman tecknas av bolagsmännen var för sig. I

1929-01-23 1929-01-28 1929-02-08 Handelsrörelsen är anmäld upphörd .
I

3905 1919-05-13 1919-05-15 1919-05-21 Johan Walden och David Johan Andersson båda med hemvist i
Ödeshögs socken ämnar där i bolag idka handel med trädgårds-

] produkter och annan därmed förenlig verksamhet , under firma
i Linddalens Handelsträdgård D . Andersson & Co .

Firman tecknas av David Johan Andersson ensam. j
1931-11-14 1931-11-19 1931-11-27 Handelsrörelsen är anmäld upphörd .

I .
3927 1919-07-14 1919-07-28 1919-09-05 Johan Albert Blomstedt i Ödeshögs socken ämnar där idka

handelsrörelse under firma Emma Ahlqvists Eftr. J . A . Blomstedt.
1925-04-28 j Anmäldes att firman försatts i konkurs vid Mjölby domsaga .

I
I

3928 Oskar Sigfrid Andersson i Ödeshögs socken ämnar idka handel
med begagnade föremål under firma Sigfrid Andersson .

1936=02-22 1936-02-26 j 1936-03-06 Handelsrörelsen är anmäld upphörd .

3936 1919 08-12 1919-08-18 1919-08-13 Erik Hugo Sabel, född 1887-09-20 med hemvist i Ödeshö s
" • . socken ämnar där idka handel under firma Erik Sabel. j

3958 1919-10-07 1919-10-09 1919-10-13 Anders Halvar Krus, född 1886-12-15, med hemvist i Ödeshögs-
bysamhälle ämnar där idka handel under firma Halvar Krus .

1973-04-06 1973-04-13 1973-04-24 Handelsrörelsen är anmäld upphörd .

3960 1919-10-14 1919-10-16 . 1919-10-22 Erik Harald Linderoth, född 1874-01-22, med hemvist i Motala
stad och Hanna Kristina Pettersson, född 1875-10-24, med hem-
vist i Vadstena , ämnar i Ödeshö s socken i bolag bedriva
handel under firma Erik Linderoth & Co. I

1923-08-21 1923-08-23 1923-08-23 Erik har utträtt ur firman, Hanna Pettersson fortsätter ensam .

4067 1920-07-13 1920-07-16 1920-07-21 Axel Julius Pettersson i Ödeshögs socken ämnar där idka
handel med bleckvaror , husgeråds- och hemslöjdsartiklar samt
annan därmed förenlig verksamhet under firma Axel J .
Pettersson. j

4068 1920-07-13 1920-07-16 1920-07-21 Gunhild Augustina Bergman och Anna Olivia Davidsson, båda
med hemvist i Ödeshögs socken ämnar där bedriva handel med j
handarbeten och annan därmed förenlig verksamhet , under firma
Nya Tapisseriaffären Bergman & Davidsson , med rätt för båda
]var för sig att teckna firman .

1923-08-21 j 1923-08-23 1923-08-23 Anmälan om att Gunhild Bergman utträtt ur firman, Anna
1 Davidsson fortsätter handelsrörelsen ensam .

1928-06-29 1928-07-02 1928-07-13 Handelsrörelsen har upphört. I
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4079 1920-08-06 1920-08-11 1920-08-12 I Walfrid Einar Hertzman med hemvist i Stora Aby socken och

I Karl Birger Karlsson med hemvist i Ödeshögs socken, ämnar i
Ödeshögs socken idka handel med mjöl, gryn och lantmanna-
produkter, samt annan därmed förenlig verksamhet under firma
W. Hertzman & Co. Firman tecknas av ägarna var för sig .

1922-01-20 1922-01-25 1922-01-25 Handelsrörelsen har upphört.

4151 1921-01-29 1921-01-31 1921-02-01 Carl August Gustafsson från Ödeshögs socken ämnar där idka
handelsrörelse under firma Carl Gustafsson .

1964-02-21 1 1964-02-25 1964-03-06 Handelsrörelsen har upphört .

4208 1921-08-17 1921-08-20 1921-08-20 Matilda Wilhelmina Berg, född 1858-02-27, med hemvist i
Ödeshö s socken ämnar där idka handel under firma M . E. Berg

4217 1921-09-07 1921-09-09 1921-09-19 Oskar Anton Karlsson och Carl August Andersson båda med
hemvist i Ödeshögs socken ämnar där idka handel i förening
med försäljning av eldfarliga oljor i mindre förråd, under firma
Anna Johanssons Eftr. med rätt för båda att teckna firman .

1921-11-30 1921-12-02 1921-12-08 Handelsrörelsen har upphört.

4239 1921-10-10 1921-10-15 1921-10-20 Karl Axel Kindblom i Ödeshögs socken ämnar där bedriva
handel under firma Axel Kindblom .

1934-05-31 1934-06-02 1934-06-08 Handelsrörelsen har upphört .

4246 1921-10-31 1921-11-07 1921-11-16 Carl Johan gren med hemvist i Ödeshögs socken ämnar där
bedriva handel med målarfärger, tapeter, kemikalier, giftiga
ämnen av 2:a klass och eldfarliga oljor från mindre förråd, under
firma Johan gren .

1922-03-31 1922-04-05 1922-04-06 Handelsrörelsen har upphört .

•'4252 1921-11-05 1921-11-09 1921-11-16 Nils Ola Green med hemvist i Ödeshögs socken ämnar där idka
handel med optiska artiklar.

1929-12-02 1929-12-09 1929-12-13 Handelsrörelsen har upphört.

4264 1921-11-30 1921-12-02 1921-12-08 Carolina Benjaminsson i Ödeshögs socken ämnar där bedriva
handel i förening med försäljning av eldfarliga oljor från mindre
förråd under firma Carolina Benjaminssonm .

4266 1921-11-30 1921-12-02 1921-12-08 Carl Albert Carlsson i Ödeshögs socken ämnar där idka handel j
med spannmål, fodervaror, åkdon och annan därmed förenlig
verksamhet under firma Albert Carlsson .

1926-10-13 1926-10-18 1926-10-22 Handelsrörelsen har upphört.

4321 1922-04-24 1922-04-27 1922-04-27 Johan Wilhelm Rehn i Ödeshögs socken ämnar där bedriva
handel i förening med försäljning av giftiga ämnen av 2 :a klass
samt eldfarliga oljor i mindre omfattning, under firma J . W. Rehn .

1936-02-22 1936-02-26 1936-03-06 Handelsrörelsen har upphört.

4389 1922-09-16 1922-09-22 1922-09-27 Karl Axel Edvard Heurlin från Vadstena ämnar i Ödeshögs
socken idka handelsrörelse under firma Kart Heurlin .
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4398 1922-09-25 1922-09-25 1922-09-28 Carl Leo ald Nilsson i Bultsbohl i Odeshö s socken ämnar där

bedriva handelsrörelse i förening med försäljning av eldfarliga
j oljor från mindre förråd under firma Bultsbohls Diversehandel

C. L . Nilsson .
1927-09-13 j 1927-09-16 1927-09-23 Adolf Eskil Nilsson med hemvist i Ödeshö s socken övertar

firman . Handelsrörelsens nya namn är C. L . Nilssons Eftr. Eskil
j Nilsson .

1936-02-04 1936-02-05 1936-02-14 Handelsrörelsen har upphört.
I

4457 1923-01-19 1923-02-07 1923-02-08 1 Ernst Wilhelm Julius Carlsson i Ödeshögs socken ämnar där j
idka handel med tyger och andra till skräddaryrket nödvändiga
varor under firma Wilhelm Carlsson .

4477 1923-02-28 1923-03-07 1923-03-07 j Ernst Martin Ivar Karlsson i Västra Haddåsen i Ödeshögs
( socken ämnar där bedriva handelsrörelse under firma Ivar
Karlsson .

1936-02-22 1936-02-26 ! 1936-03-06 Handelsrörelsen har upphört.

4479 1923-03-20 1923-03-20 1923-03-27 Carl Edvard Thuner med hemvist i Ödeshögs socken ämnar där
idka handel med tyger och andra till skräddaryrket nödvändiga
varor, under firma Carl Thuner .

4493 1923-04-28 1923-05-07 1923-05-12 Ola Fredriksson i Ödeshögs socken ämnar där idka garn-,
speceri- , manufaktur- och diversehandel under firma Otto Lejons
Eftr. Ola Fredriksson .

1956-09-07 1956-09-11 1956-09-21 Utförd ur handelsregistret.

4523 1923-07-312 1923-07-31 1923-08.02 Erik Hilmer Olsson i Ödeshög ämnar där bedriva manufaktur
och specerihandel samt handel med korta varor m .m .

1925-07-06 Konkurs .

4526 1923-08-21 1923-08-23 1923-08-23 Johan Julius Ohlsson med hemvist i Odeshögs socken ämnar
där idka koppar- och järnhandel samt andra till kopparslageri-
yrket hörande varor, under firma Johan Ohlsson .

1958-10-31 1958-11-04 1958- 11-19 Handelsrörelsen har upphört.

4553 1923-11-01 1923-11-05 1923-11-07 Alma Teresia Falk i Ödeshögs socken ämnar där bedriva
handel med charkuterivaror under firma A. Falk.

4623 1924-03-29 1924-03-31 Gerda Elvira Viktoria Kroon och Alma Margareta Ofelia
Danielsson i Odeshögs municipalsamhälle ämnar där öppna ett
konditori. Firma namn är Nya Konditoriet Kroon & Danielsson,

I med rätt för båda att teckna firman .
1938-07-13 1938-07-28 1938-09-16 Anmälan om att Danielsson utträtt ur firman och att Kroon

fortsätter som ensam ägare .

4824 1925-04-18 1925-04-20 1925-05-01 (Jakob Axel Isaksson Axen från Hjo ämnar i Ödeshögs
i socken idka handelsrörelse under firma A . Axen .

1949-03-18 1949-03-22 1949-04-01 Handelsrörelsen har upphört.

4852 1925-06-13 1925-06-17 Oscar Sigfrid Leonard Stridh i Ödeshögs socken ämnar idka
- j handelsrörelse med konfekt, konditorivaror och tobak under

r-- firma Oscar Stridh. i'.

4856 1925-06-27 Emil August Gideon Dahl från Tjurorp i Röks socken ämnar i
Mattmossen i Ödeshögs socken idka manufaktur-, speceri och
diversehandel under firma Emil Dahl.
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4874 I 1925-08-15 1925-08-17 Ernst Walfrid Larsson från Mjölby ämnar i Odeshögs samhälle

idka handelsrörelse under firma Ernst Larssons järnhandel .
1927-08-29 1927-09-01 1927-09-09 Handelsrörelsen har upphört.

4877 1925-08-15 1925-08-17 Gerda Hedvig Altea Blomstedth ämnar i Ödeshögs samhälle
idka handelsrörelse under firma Gerda Blomstedth .

6366 1933-12-06 1933-12-11 1933-12-15 ( Anna Elisabet Jönsson från Ödeshögs socken övertar den av
Gerda H. A. Blomstedth ägda firma, som numera benäms
Gerda Blomstedht Eftr. Anna Jönsson .

4935 1925-12-12 John Carlsson i Odeshögs socken ämnar idka handel där med
färdiggjorda kläder m .m. under firma John Carlsson .

4991 1926-04-30 1926-05-05 1926-05-14 August Rikard Niklasson i Ödeshögs samhälle ämnar bedriva
handel med spannmål och fodervaror under firma Aug . Niklasson

5018 1926-07-13 1926-07-19 1926-07-23 Sven Aron Laven i Ödeshögs samhälle ämnar bedriva diverse-
handel under firma S . A. Laven.

5046 1926-09-24 1926-09-27 1926-10-08 Guataf Fabian Pettersson ämnar i Ödeshögs samhälle idka
slakteri- och charkuterihandel under firma Gustaf Pettersson .

5058 1926-10-13 1936-10-18 1936-10-22 Olof Teodor Carlsson i Ödeshögs socken ämnar idka handels-
rörelse under firma Olof Carlsson .

5059 1926-10-13 1936-10-18 1936-10-22 Karl Einar Bremer i Ödeshögs socken ämnar där idka handel
med ved- och lantmannaprodukter under firma Carl Bremer .

1934-12-13 Försatt i konkurs vid Mjölby domsaga 1934-12-10 .-

5116 1927-02-09 1927-02-16 1927-02-25 Änkan Ida Matilda Löf, Ingeborg Elisabet Löf och Karl Folke Löf
' ämnar i Ödeshögs samhälle i bolag idka handel under firma

Karl Löf . Firman tecknas av honom ensam .
1960-02-26 1960-03-01 1960-03-11 Handelsrörelsen har upphört

5117 1927-02-09 1927-02-16 1927-02-25 Herbert Karl Alfred Pettersson ämnar i Ödeshögs samhälle idka
handel med lerkärl och andra i allmän handel tillåtnaa varor under
firma Karl Pettersson .

5151 1927-04-09 1927-04-13 1927-04-22 Linnea Wivi Kjellman ämnar i Ödeshögs socken idka allmän-
handel under firma Kjellman .

1928-11-28 1928-12-03 1928-12-14 Handelsrörelsen har upphört.

5172 1927-05-07 1927-05-11 1927-05-20 Edvin Gustaf Anton Palmquist ämnar i Ödeshögs samhälle idka
handel under firma Anton Palmquist .

1930-09-30 1930-10-06 1930-10-17 Handelsrörelsen har upphört .

5260 1927-11-05 1927-11-12 1927-11-18 Karl Oscar Karlsson ämnar i Ödeshögs samhälle bedriva
snickerirörelse och möbelförsäljning under firma Nydalens möbelfabr .

1955-03-18 1955-03-22 1955-03-13 Handelsrörelsen har upphört .

5364 1928-06-14 1928-06-18 1928-06-22 Elvira Kristina Teodora Aubertin ämnar i Ödeshögs samhälle
bedriva handelsrörelse under firma Nya Tapisseriaffären Dora
Aubertin .

1946-09-09 1946-09-16 1946-09-27 Handelsrörelsen har upphört.

5422 1928-10-19 1928-10-24 1928-11-02 Bertil Wilhelm Emanuel Östensson ämnar i Ödeshögs samhälle
idka handelsrörelse under firma Bertil Östensson .

1974-02-08 1974-02-15 1974-02-22 Handelsrörelsen har upphört.
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5441 1928-11-28 i 1928-12-03 1928-12-14 Gustaf Adolf Gustafsson ämnar i Odeshögs samhälle bedriva j

handel med varor till skomaken rket under firma Adolf
Gustafsson .

5445 1928-11-28 1928-12-03 1928-12-14 Nils Harald Filip Göransson ämnar i Ödeshögs samhälle idka
handel med mjöl och fodervaror under firma Filip Göransson.

1943-04-03 1943-04-19 1943-04-30 Handelsrörelsen har upphört.

5462 1929-01-23 1929-01-28 1929-02-08 Karl Farman Sjöholm ämnar i Ödeshö s samhälle idka handel
med lantmannaprodukter och gödningsämnen m . m . unde firma
Karl Sjöholm .

5472 1929-02-22 1929-02-28 1929-03-08 Simon Henrik Fredriksson från Stora by socken ämnar i
Ödeshö s samhälle idka handel med trädgårdsartiklar under
firma Simon Fredriksson .

5526 1929-05-15 1929-05-21 1929-05-24 Elin Elisabet Fredriksson ämnar i Ödeshögs samhälle sälja
hattar och mössor under firma Elin Fredriksson .

1954-04-02 1954-04-06 1954-05-28 Handelsrörelsen har upphört.

5535 1929-06-11 1929-06-13 1929-06-21 Ivar Fridolf Carlson i Ödeshögs socken ämnar där idka handels-
rörelse under firma Ivar Carlsson .

1932-09-28 1932-10-01 1932-10-07 Handelsrörelsen har upphört .

5600 1929-12-02 1929-12-09 1929-12-13 Gustaf Melker Johansson från Jönköping ämnar i Ödeshögs
samhälle bedriva handel med ur och optiska artiklar under firma
Ola Greens Eftr. Gustaf Johansson .

5601 1929-12-02 1929-12-09 1929-12-13 Anders Oscar Månson från Linköping ämnar i Ödeshögs
*,

.
samhälle idka handelsrörelse i Stora Hotellet under firma Anders

• Månson .

5606 1929-12-23 1929-12-28 1930-01-03 Gunnar Wilhelm Andersson ämnar i Ödeshögs samhälle idka
handel med musikinstrument under firma Ödeshögs Piano-
magasin Gunnar Andersson .

1931-11-30 1931-12-03 1931-12-11 Anmälan inkom att Gunnar Andersson även säljer möbler .

5614 1929-12-31 1930-01-09 1930-01-17 Edvard Teodor Jonsson, Ernst Gottfrid Andersson och Carl
Oskar Bernhard Andersson alla med hemvist i Ödeshögs
socken ämnar i Ö deshögs samhälle i bolag bedriva snickeri-
och handelsrörelse under firma Carl Falks Eftr . Jonsson & Co. I

1940-06-20 1940-06-29 1940-07-05 Handelsrörelsen har upphört .

5641 1930-02-25 1930-03-01 1930-03-07 Wictor Ferdinand Andersson ämnar i Ödeshögs socken idka
handel med trävaror och annan därmed förenlig verksamhet
under firma Wictor Andersson .

5654 1930-03-13 1930-03-17 1930-03-21 Carl Arthur Möller ämnar i Ödeshögs samhälle idka handel med
spannmål, foder och lantmannaprodukter under firma Arthur
Möller.

5709 1930-06-18 ( 1930-06-25 6 -1930-06-27 Gustaf Bremer Krus ämnar i Ödeshögs samhälle bedriva j
I specerihandel under firma Gustaf Krus .
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5721 1930-07-17 1930-07-21 1930-07-25 John Ivar Andersson ämnar i Odeshögs samhälle idka handel

med spannmål , fröer, foder och gödningsämnen under firma
John Andersson .

5761 1930-10-29 1930-11-01 1930-11-07 Karl Albin Larsson ämnar i Ödeshögs samhälle bedriva handel
med spannmål under firma Albin Larsson .

1963-10-11 1963-10-15 1963-10-25 Handelsrörelsen har upphört .

5793 1930-12-31 1931-01-05 1931-01-16 Oskar Unus Tapper ämnar i Ödeshögs samhälle idka handel
med till målaryrket hörande artiklar under firma O . L. Tapper.

5890 1931-07-31 1931-08-05 1931-08-14 Ellen Augusta Au ustsson ämnar i ödeshögs socken idka
handel under firma Svenska Fabrikslagret Ellen Augustsson .

1972-12-08 1972-12-05 1972-12-22 Handelsrörelsen har upphört .

5895 1931-08-18 1931-09-04 1931-09-11 Jakob Pontus Axen ämnar i Ödeshögs samhälle idka handel
under firma P . Axen .

1972-10-27 1972-11-03 1972-11-10 Rörelsen drivs som AB .

5933 1931-10-09 1931-10-15 1931-10-23 Carl Fredrik Coruelius de Bourg ämnar i Ödeshögs samhälle
idka handel under firma C. de Bourg.

5947 1931-11-10 1931-11-19 1931-11-27 Bengt Erik Thuresson ämnar i Ödeshögs socken bedriva till-
verkning av kolsyrade alkoholfria drycker samt handel under
firma Odeshögs Vattenfabrik Bengt Thuresson .

1935-01-17 1935-01-19 1935-01-27 Handelsrörelsen har upphört.

5965 1931-11-14 1931-11-19 1931-11-27 :' David Johan Andersson ämnar i Ödeshögs samhälle idka
handelsrörelse under firma Lindhagens Handelsträdgård David
.Andersson .

1935-11-28 Filial till rörelsen ska drivas i Jönköping utan självständig för-
valtning .

1939-10-05 Försatt i konkurs 1939-10-04 .

5974 1931-12-11 1931-12-17 1931-12-28 Ernst Bartolumeus Kartson ämnar i Ödeshögs samhälle bedriva
snickerirörelse samt försäljning av möbler och andra förädlade
trävaror under firma Ödeshögsmöbelfabrik .

1946-01-28 Handelsrörelsen har upphört.

6040 1932-04-22 1932-04-25 1932-04-29 Fans Oskar Justinus Nilsson ämnar i Ödeshögs samhälle idka
Handel under firma Ödeshögs konfektionsaffär O . Nilsson .

8857 1945-10-22 0 Nilsson byter firma namn till Nilssons pälsvaruaffär Oskar
Nilsson .

6041 1932-04-22 1932-04-25 1932-04-29 Nils Ola Green från Huskvarna ämnar i Ödeshögs samhälle
becnva handelsrörelse under firma Ola Green Ur- & Optikaffär .

1932-11-04 1932-11-09 1932-11-19 Handelsrörelsen har upphört .

I. I
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6057 1932-04-05 1932-04-13 1932-04-22 Ankefru Gunni Olivia Falk, född Gustafsson, med hemvist i

Ödeshögssocken ämnar där såväl för egen del som i egenskap
av förmyndare för sina myndiga barn Carl Gustaf Henrik Falk
och Ingeborg Olivia Falk idka handelsrörelse under firma Carl
Falks Begravningsbyrå, Gunni Falk .

1953-05-02 1953-05-05 1953-05-29 ! Handelsrörelsen har upphört .

f6058 1932-05-23 1932-06-03 1932-06-10 Gerturd Hanah Nilsson ämnar i Ödeshögs samhälle idka handel
med manufaktur och korta varor under firma Gertrud Nilsson .

1-10-07 1932-10-12 1932-10-21 Handelsrörelsen har upphört .

6128 1932-10-07 1932-10-12 1932-10-21 Hedvig Elisabet Andersson med hemvist i Jönköpings län ämnar
i Ödeshögs samhälle idka handel med manufaktur och korta
varor under firma Grännaaffären Hedvig Andersson .

1933-1 .1-22 1933-11-27 1933-12-01 Handelsrörelsen har upphört .

6148 1932-11-10 1932-11-14 1932-11-25 Margareta H. Magnusson, född Andersson 1900-01-08 med
hemvist i Huskvarna ämnar i Ödeshögs socken bedriva manu-
lfaktur handel under firma Beklädnadsmagasinet E . Magnusson .
i

6286 1933-07-27 1933-07-28 1933-08-04 Sven Anders Erik Andersson, född 1911-08-12, ämnar i
Ödeshögs socken idka speceri- och manufakturhandel m .m .
j under firma Sven Andersson .

1973-02-16 1973-02-13 1973-03-16 !Handelsrörelsen har upphört .

6297 1933-07-27 1933-07-28 1933-08-04 !,Josef Natahnel Krantz ämnar i Ödeshögs samhälle idka handel
i under firma Josef Krantz" reparationsverkstad .

1973-02-23 1973-03-02 1973-03-09 ,Handelsrörelsen har upphört .

6361 1933-11-22 1933-11-27 1933-12-01 r1 Otto Falk ämnar i Ödeshögs socken idka handel under
firma Karl O . Falk .

1936-11-14 1936-11-30 1936-12-11 Handelsrörelsen har upphört.

6366 1933-12-06 1933-12-11 1933-12-15 Anna Elisabet Jönsson ämnar i Ödeshögs samhälle bedriva
handel under firma Gerda Holmstedts Eftr . Anna Jönsson .

1973-07-27 1973-08-03 1973-08-10 Handelsrörelsen har upphört .

6373 1933-12-06 193a-12-11 1933-12-15 Jonas Oscar Jacobsson och Lars Erik vall ämnar i Ödeshögs
samhålie idka affär under firma Stockholmsaffären Jakobsson &
Avall Firman tecknas av bolagsmännen var för sig .

1973-07-27 1973-08-03 1973-08-10 -andelsrörelsen har upphört.

6455 1934-04-19 1934-04-25 1934-05-04 Sven Johan Einar Johansson, född 1906-10-22, ämnar i
`desndgs socken idka diversehandel under firma Sven

_ Johansson .
1974-10-11 1974-10-18 1974-10-25 -andelsrörelsen har upphört .

6460 1934-04-19 1934-04-25 1934-05-04 Nils Henry Hansson, född 1909-08-28, ämnar i Ödeshö s
! socken idka handel under firma Nils Hansson .

6492 1934-05-31 1934-06-02 1934-06-08 Nils David Paulus Daun, född 1888-01-25, ämnar i Ödeshögs !
! socken idka handel med konfektyrer m.m. under firma David

Dauo

6526 1934-07-31 1934-08-02 1934-08-t0 Anton Wilhelm Petersson ämnar i Ödeshögs socken bedriva
handelsrörelse under firma Anton Petersson .

a•.
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6571 1934-10-13 1934-10-17 1934-10-26 1 Kurt Oliver Olsson, född 1908-05-06, ämnar i Odeshögs socken

idka diversehandel under firma Oliver Olsson. I
1973-03-30 1973-04-06 1973-04-13 Handelsrörelsen har upphört.

. i
6580 1934-10-30 1934-11-14 1934-11-23 Ebba Charlotta Karlsson, född Lundkvist, ämnar i Ödeshögs

j socken idka handelsrörelse undr firma Kaffehandel Kronan E .
Karlsson .

6628 1935-01-21 1935-01-24 1935-02-01 Gustaf Konrad Andersson , född 1879-06-09, ämnar i Ödeshögs
socken idka handel under firma Konrad Andersson .

6648 1935-03-07 1935-03-11 '1935-03-22 Frans Ewald Holstensson ämnar i Ödeshögs socken idka
handel med manufakturer , specerier och diversevaror under
firma Ewald Holstensson .

6728 1935-06-12 1935-06-25 1935-06-28 Carl Teodor Hård ämnar i Ödeshögs socken bedriva handels-
rörelse under firma Teodor Hård .

1970-08-07 1970-08-11 1970-08-21 Handelsrörelsen har upphört.

6730 1935-06-12 1935-06-25 1935-06-28 Olof Folke Eek ämnar i Ödeshögs socken idka handelsrörelse
1973-03-23 1973-03-30 1973-04-06 Handelsrörelsen har upphört.

6733 1935-06-17 1935-06-25 1935-06-28 Sven Magnus Pettersson Blondell och Axel Helmer Eugen
Feldt ämnar i Ödeshögs samhälle idka handelsrörelse under
firma Ö deshögs Elektriska Installationsbyrå Feldt & Blondell,
med bådas rätt att teckna firman .

1938-08-18 1938-09-05 1938-09-30 Handelsrörelsen har upphört .

6785 1935-10-08 1935-10-24 1935-11-01 Karl Helmer Algot Andersson ämnar i Ödeshögs samhälle idka
j manufaktur-, speceri- och diversehandel under firma Helmer

Andersson .
1937-04-30 1937-05-03 1937-05-14 Handelsrörelsen har upphört .

6795 1935-10-18 1935-10-24 1935-11-01 Per Johan Ödber ämnar i Ödeshögs samhälle idka diverse-
handel under firma J. Ödber .

6808 1935-11-05 1935-11-14 1935-11-22 Karl David Gottfrid Karlsson ämnar i Ödeshögs samhälle idka
manufakturhandel under firma Textil David Karlsson .

1939-11-01 1939-11-06 1939-11-17 Handelsrörelsen har upphört.

6844 1936-01-16 1936-02-03 1936-02-14 Karin Gunvor Carlsson , född 1914-12-25, ämnar i Ödeshögs
socken idka speceri- och manufakturhandel under firma Gunvor
Carlsson .

1973-04-19 1973-04-28 1973-05-04 Handelsrörelsen har upphört .

6904 1936-04-03 1936-04-20 1936-04-24 Arne Valentin Johansson, född 1902-02-14, ämnar i Ödeshögs
socken idka handel med charkuterivaror m.m. under firma Arne
Johansson .

6919 j 1936-04-28 1936-05-11 1936-05-15 Josef Edvin Pettersson som i Heda socken drivit speceri-
och diversehandel under firma Josef Pettersson ämnar i

- j Ödeshögs socken driva samma rörelse under oförändrat firma
namn .

1961-10-13 1961-10-17 1961-10-27 Handelsrörelsen har upphört.

6998 1936-09-01 1036-09-14 1936-09-18 Paul Boumonville ämnar i Ödeshögs samhälle idka apoteks-
rörelse under firma Paul Boumonville .

1950-05-12 1950-05-19 195-06-02 Handelsrörelsen har upphört .
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7002 1936-09-07 1936-09-14 1936-09-18 August Martin Preuss ämnar i Odeshö s samhälle idka handels-

( rörelse under firma Farbriksnederlaget M. Preuss .
1951-06-29 1951-07-03 1951-09-07 Julia Linnea Preuss i Mjölby fortsätter den av hennes framlidne

make August Martin Preuss ägda firman Fabri ksnederlaget M .
Preuss under oförändrad firma i Odeshö .

7074 1936-11-14 1936-11-30 1936-11-12 Herbert Gösta Falk ämnar i Ödeshögs samhälle bedriva handels
rörelse under firma Falks Charkuteri .

1940-04-06 Anmälan om att Falk försatts i konkurs 1940-04-05.

7096 1936 -12-04 1936 -12-23 1937-01-02 Olivia Matilda Ridström ämnar i Ödeshögs socken idka handel
under firma Olivia Ridström .

I
7129 1937-01-30 1937-02-08 1937-02-19 Nils Oskar Paul Johansson och Gustaf Sigfrid Aletyd ämnar i

Ödeshögs samhälle idka handel under firma Nils Johansson &
Co. Tapetserarverkstad . Firman tecknas av Johansson ensam .

1946-11-26 1946-12-03 1946-12-13 Handelsrörelsen har upphört, se 9265 .
9265 1946-11-26 1946-12-03 1946-12-13 Gustaf Sigfrid Aletyd ämnar i Ödeshögs samhälle driva handel

under firma G . Aleryds Fåtöljfabrik .

7140 1937-03-03 1937-03-15 1937-03-27 Axelina Charlotta Gustafsson ämnar i Ödeshögs samhälle idka
handel med konfektyrer m.m. under firma Lovisa Johanssons
Eftr.

1940-07-30 1940-08-05 1940-08-16 Handelsrörelsen har upphört .

7148 1937-03-10 1937-03-15 1937-03-27 Edvin Rikard Karlsson ämnar i Ödeshögs samhälle idka handel
med lantmanna- och mejeriprodukter under firma Edvin Karlsson .

7159 1937-03-31 1937-04-19 1937-04-30 Märta Helena Pettersson ämnar i Ödeshögs socken idka handel
med konfektyre under firma Märta Pettersson .

7197 1937-05-14 1937-05-20 1937-05-28 Dagmar Maria Johansson ämnar i Ödeshögs samhälle idka
handel med konfektyrer m.m. under firma Dagmar Johansson .

1973-04-13 1973-04-19 1973-04-27 Handelsrörelsen har upphört.

7201 1937-05-21 1937-06-09 1937-06-18 Erik Ragnar Johansson ämnar i Ödeshögs samhälle bedriva en
speceri- och diversehandel under firma Erik Johansson .

7215 1937-06-14 1937-06-21 1937-06-25 Gunnar Edvin Tobias Lundin ämnar i Ödeshögs samhälle öppna
handelsrörelse under firma Ödeshögs Ved & Kolaffär Gunnar
Lundin .

I 1973-05-04 1973-05-11 1973-05-18 Anmälan om att firman numera drivs som AB .

7252 1937-09-21 1937-10-07 1937-10-15 Hildur Ofelia Uhr ämnar i Ödeshögs samhälle öppna kafe- och
handelsrörelse under firma Hildur Uhr.

7274 1937-10-15 1937-10-28 1937-11-05 Bemth Lennart Holger Wagell ämnar i Ödeshögs socken idka
handelsrörelse med musikinstrument under firma Holger Wagell .

1939-01-27 Firmanamnändring till Bröderna Wagells Musik & Möbelaffär .
1973-07-13 1973-07-20 1973-07-27 Handelsrörelsen har upphört .

I I
7347 1938-02-05 1938-02-14 1938-02-18 Erik Hugo Fingal Johansson ämnar i Ödeshögs samhälle idka

handel under firma Erik Johansson Speceri & Diverseaffär .
1946-12-02 1946-12-17 1946-12-27 Handelsrörelsen har-upphört .

7352 1938-02-11 1938-02-24 1938-03-04 Kurt Norrby ämnar i Ödeshögs samhälle bedriva handel med
skodon under firma Otto Hallins Eftr .
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7582 1938-12-22 1939-01-04 1939-01-13 Firmanamnsb e till Kurt Norrbys Skoaffär.

1973-04-13 1973-04-19 1973-04-27 Anmälan om att firman numera drivs som AB .

7361 1938-02-19 , 1938-02-24 1938-03-04 Alma Rebecka Jakobsson ämnar i Ödeshögs socken idka
handel under firma Alma Jakobsson .

7401 1938-04-01 1938-04-11 1938-04-16 Nils Bernhard Johansson ämnar i Ödeshögs samhälle idka
handelsrörelse under firma Backasands Cykelverkstad .

7409 1938-04-05 1938-04-11 1938-04-16 Karl Oskar Wilheimm Johansson ämnar i Ödeshögs socken
idka handel med konfekt under firma Wilhelm Johansson .

7470 1938-07 -05 1938-07 -14 1938-09-09 Gunnar Wilhelm Andersson och Karl Erik Gunnar Johansson
ämnar idka handel med motorfordon och flygmaskiner och
reservdelar med huvudkontor i Ödeshögs samhälle under firma
Östergötlands Bilförmedling Andersson & Johansson . Firman
tecknas av delägarna var för sig .

1945-10-31 1945-11 -05 1945-11-16 Handelsrörelsen har upphört .

7481 1938-07-19 1938-07-28 1938-09-16 Erik Waldemar Lejon ämnar i Odeshö s samhälle idka handels
rörelse under firma Bensincentralen Erik Lejon .

1960-06-17 1960-06-21 1960-07-01 Handelsrörelsen har upphört .

7498 1938-08-23 1938-09-05 1938-09-30 Hildur S . Nöjd ämnar i Ödeshögs samhälle idka tapisseri- och
modeaffär under firma Emma Scheutz Eftr .

1947-04-09 1947-09-09 1947-09-26 Milred Teresia Elisabet Andersson i Borlänge har övertagit den
under firma Emma Scheutz Eftr , i Ödeshögs samhälle drivna
handelsrörelsen, vilken fortsätter under firma Emma Scheutz
Eftr. Mode & Hemsljödsaffär.

7584 1938-12 -28 1939-01 -04 1939-01-13 Karl Fredrik Pettersson ämnar i Ödeshögs samhälle bedriva
handelsrörelse under firma Karl Petterssons Måleriaffär .

1965-01 -22 1965-01 -26 1965-02-05 Handelsrörelsen har upphört .

7671 1939-05 -08 1939-05-22 1939-06-02 Allan Julius Herman Ohlsson ämnar i Ödeshögs socken idka
handel under firma Allan Ohlssons Ur & Optiska affär.

7705 . 1939-07-13 1939-07-17 1939-07-28 Signe Anna Elisabet Ridström och Astrid Ingrid Matilda Nahlin
båda med hemvist i Ödeshögs socken , ämnar där i samhället
idka handelsrörelse i bolag under firma Stora Hotellet Ridström I
& Nahlin, med rätt för båda att teckna firman .

1939-10-10 1939-10-16 1939-10-20 Handelsrörelsen har upphört .

7738 1939-09-20 1939-09-27 1939-10-06 Nils Ola Green ämnar i Ödeshögs samhälle idka handel under
firma Guldsmedsaffären Ola Green .

1965-11-04 1965 -11-09 1965-11-19 Handelsrörelsen har upphört .

7780 1939-11-30 1939-12-04 1939-12-08 Sven Gustaf Petersson ämnar i deshö s samhälle idka handel
under firma Linddalens Handelsträdgård Sven Petersson .

7834 1940-07-30 1940-08-05 1940-08-16 IAxelina Charlotta Gustafsson ämnar i Ödeshögs samhälle idka
handelsrörelse under firma Axas Pappershandel A . Gustafsson .

7993 1941-07-24 1941-07 -28 1941 -08-08 Erik Axel Ingvar Göransson ämnar i Ödeshögs samhälle idka
handel under firma Erik Göransson Bleck & Plåtslageri .

1973-08-10 1973-08-17 1973-08-24 Handelsrörelsen har upphört .
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7997 1941-08-22 1941-08-25 1941-09-05 Sven Erik Johansson ämnar i Odeshö s samhälle idka handel i

under firma Ödeshögs Cykel & Sportaffär Sven Johansson .

8032 1941-11-14 1941-11-17 1941-11-28 Oskar Manne Hedin ämnar i Ödeshögs socken idka handel
under firma Ernst Anderssons Eftr . Manne Hedin .

8139 1942-07-10 1942-07-17 1942-07-24 Henry Elof Farnö ämnar i Ödeshögs samhälle öppna affär under
firma Ödeshö s Fiskeaffär Henry Farnö .

1950-05-05 1950-05-09 1950-05-15 Handelsrörelsen har upphört .

8355 1943-10-29 1943-11-08 1943-11-12 Gunnar Johan Ernst Öhrstam ämnar i Ödeshögs samhälle
öppna handelsrörelse under firma Ödeshögsapotek Gunnar
Öhrstam .

1950-04-06 1950-04-11 1950-04-21 Handelsrörelsen har upphört .

8400 1943-12-15 1943-12-20 1943-12-20 Ruben Samuel Tobias Alerydh ämnar i Ödeshögs socken idka
handel under firma Vardagsmöbler Ruben Alerydh .

8457 1944-04-21 1944-04-26 1944-03-05 Adolf Eskil Nilsson ämnar bedriva handelsrörelse i Ödeshögs
socken under firma Eskil Nilsson .

8533 1944-08-18 1944-08-21 1944-08-25 Gunnar Arthur Kajling, Sven Allan Kajling och Nils Holger
Kajling ämnar i bolag idka handelsrörelse i Ödeshögs socken
under firma Sven Kajling & Co .

1972-03-10 1972-03-17 1972-03-24 Rörelsen drivs som AB .

8564 1944-10-16 1944-10-23 1944-10-27 David Albert Kron och Oskar Uno Gustafsson ämnar i Ödeshö s
samhälle idka handel med byggnadsmaterial under firma Kron &
Gustafsson , med bådas rätt att teckna firman .

1955-01-14 1955-01-18 Anmälan om att Gustafsson utträtt ur firman och att Kron
fortsätter ensam firman .

8258 1943-04-03 1943-04-19 1943-04-30 Herta Margareta Göransson ämnar i Ödeshögs samhälle idka
handelsrörelse under firma Ödeshögs Valskvarn Herta
Göransson.

1948-11-26 1948-11-30 1948-12-24 Handelsrörelsen har upphört.

8576 1944-11-10 1944-11-20 1944-11-24 Josef Fransson ämnar idka handelsrörelse i Ödeshögs socken
under firma Josef Fransson .

8597 1944-12-07 1944-12-11 1944-12-15 Rikard Emanuel Allenborg ämnar i Ödeshögs samhälle idka
handel under firma Rea-Boden Rikard Allenberg .

1946-05-03 1946-05-13 Handelsrörelsen har upphört.

8633 1945-01-23 1945-01-29 1945-02-09 j Folke Fredrik Fredriksson och Ernst Birger Ekman ämnar i
bolag-7 Ödeshö s socken driva firman Backasands Smidesverk-
stad Fredriksson & Ekman, med bådas rätt att teckna firman .

1950-03-24 1950-03-28 1950-04-12 Anmälan om att Fredriksson utträtt ur firman som fortsätts av
Ekman ensam .

8694 1945-04-27 1945-05-07 1945-05-11 !Olof Folke Eek och Sture Einar Lindblom ämnar i bolag i Ödes-
högs socken idka handel under firma Odeshögs Bryggeri &
Mineralvattensfabrik Eek & Lindblom, med bådacsrätt att teckna
firman .

1973-04-27 1973-05-05 19973-05-11 Handelsrörelsen har upphört .

8702 1945-05-03 1945-05-07 1945-05-11 Bertil Rudolf Teodor Johansson ämnar i-0deshögs socken
öppna konditori under firma Nya Konditoriet Bertil Johansson .
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8795 j 1945-08-14 I 1945-08-27 1945-08-31 David Leonard Augustsson ämnar i Odeshögs socken idka

handelsrörelse under firma D. Augustsson. j
1973-06-01 1973-06-08 1973-06-15 Handelsrörelsen har upphört.

8797 1945-08-15 1945-08-27 1945-08-31 Albin Uno Rickardsson ämnar i Ödeshö s socken idka handel
under firma Uno Rickardsson .

1964-05-08 1964-05-22 1964-05-22 Handelsrörelsen har upphört .

8837 1945-10-22 1945-10-29 1945-11-02 Frans Oskar Nilsson ämnar i Ödeshögs samhälle idka handel
under firma Nilssons Pälsvaruaffär Oskar Nilsson .

8858 1945-10-22 1945-10-29 1945-11-02 Ingrid Sofia Andersson och Maja Elisabet Lundholm ämnar i
bolag i Ödeshögs samhälle idka handel under firma Ödeshögs
Konfektionsaffär Andersson & Lundholm, med rätt för båda att
teckna firman .

1957-05-17 1957-05-21 1957-05-31 Handelsrörelsen har upphört .

8869 1945-10-26 1945-10-29 1945-11-02 Oskar Ivar Sixten Lundin ämnar i Ödeshögs samhälle idka
handel under firma Lundins Mjölk & Brödaffär, Ivar Lundin .

1973-04-27 1973-05-05 1973-05-11 Handelsrörelsen har upphört.

8873 1945-10-31 1945-11-05 1945-11-16 Carl Nils Fridolf Bergiöf ämnar i Ödeshögs samhälle idka
handelsrörelse under firma Östergötlands Bilförmedling Carl
Bergiöf.

1946-10-08 Firmanamnsbyte till Berglöf Bil & Traktor .
Konkurs 1961-08-16 .

8889 1945-11-16 1945-11-19 1945-11-23 Axel Viktor Karlsson ämnar i Ödeshögs samhälle idka handel
under firma Axel Karlssons Fiskaffär,

1949-05-20 1949-05-24 1949-06-03 Handelsrörelsen har upphört .

8897 1945-11-28 1945-12-03 1945-12-07 Herbert Erik Pettersson och john Edvin Johansson ämnar i
Ödeshögs samhälle bedriva handel under firma Ödeshögs Bil &
Motorverkstad Johansson & Co .

1951-01-26 1951-01-30 1951-02-09 Anmälan om att John Johansson driver firman ensam .

8959 1946-02-07 1946-02-11 1946-02-15 Gustaf Adolf Johansson ämnar i Ödeshögs samhälle idka
handel under firma Ödeshögs Ved & Kolupplag Gustaf
Johansson .

1973-04-27 1973-05-05 1973-05-11 Handelsrörelsen har upphört .

8977 1946-02-27 1946-03-04 1946-03-15 Edvin Rickard Karlsson ämnar i Ödeshögs samhälle bedriva
handel under firma Edvin Karlsson .

1973-04-27 1973-05-05 1973-05-11 Handelsrörelsen har upphört .

8891 1946-03-06 1946-03-11 1946-03-15 Carl Oskar Gustafsson ä mnar i Ödeshögs samhälle idka handel
under firma Ödeshögs Järn- och Redskapshandel O . Gustavsson .

j 1951-03-02 1951-03-06 1951-03-16 Efter Gustafssons död fortsätter dödsbodelägarna Jenny Maria
I I Gustafsson, Gösta Ivar Gustafsson och Anna Maria Kerstin

Gustafsson i bolag under förändrad firma Ödeshögs Järn &
j Redskapshandel M . Gustafsson & Co . Firman tecknas av Jenny

~- och Gösta var för sig .
1955-09-16 1955-09-20 1955-10-21 Anmälan om att Gösta.ensam driver firman .
1973-06-08 1973-06-15 1973-06-25 I Handelsrörelsen har upphört .

9033 1946-04-16 1946-04-29 1946-05-03 Algot Alvar Jonsson ämnar i Ödeshögs socken idka handel
under firma Alvar Jonsson ..

v
i
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9125
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1946-02-12

1946-07-04

9175 11946-08-17

2
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orts-
införda i

tidningen

1

1946-05-17

allmänna
tidningarna

Anmälans innehåll

Karl Halvar Lundqvist ämnar i Odeshögs socken bedriva handel
under firma Halvar L undqvist .

1946-07-08

1946-08-26

1946-08-02 jKarl Selvin Andersson ämnar i Ödeshögs samhälle idka handel
l under firma Karl Andersson .

1946-09-06 Carl Nils Fridolf Berg löf, Gösta Reinhold Josefsson och Sven
Erik Johansson ämnar i Ödeshögs samhälle idka handelsrörelse
under firma Jibe, Berglöf & Co.

9193 1946-09-07 1946-09-16 1946-09-27 Clara Agnes Lovisa Alburhus ämnar i Ödesh ög s samhälle idka
handelsrörelse under firma Fisk-Centralen C. Alburhus .

9223 1946-10-08 1946-10-22 l 1946-11-01 Carl Herman Högberg ämnar i Ödeshögs
under firma C. Herm . Högberg .

9277 1946-12-10

1973-05-25

1946-12-17

1973-06-01

1946-12-27

1973-06-08
i

samhälle idka handel

Ingegärd Elisabet Pettersson ämnar i Ö deshögs samhälle idka
handel under firma Inga-Lisa Pettersson .
Handelsrörelsen har upphört.
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2182 1905-02-17 Per August Löfgren ämnar i Stora by socken driva handels-

rörelse under firma P . A . Löfgren .
4147 1921-01-11 1921-01-14 1921-01-15 Anmälan om att David Johansson har övertagit firman som

drivs under firma P. A . Löfgrens Eftr. David Johansson .
I

3622 1917-01-16 1917-01-18 1917-01-20 Uno Leonard Huizman med hemvist i Stora Åby socken ämnar
där idka handelsrörelse under firma Uno Huizmans Mjöl &
Spannmålsaffär.

3632 1917-02-06 1917-02-09 1917-02-13 Karl Werner Johansson från Stora by socken ämnar där driva
kvarnrörelse samt idka handel under firma Werner Johansson
Mjöl & Spannmålsaffär.

3649 1917-03-13 1917-03-15 1917-03-19 Carl Oskar Carlsson, Stora Aby socken och Gustaf Henning
Gustafsson med hemvist i Ödeshö s socken ämnar i Stora by
socken i bolag idka handel under firma Carlsson & Gustafssons
Snickeriverkstad .

1936-02-22 1936-02-26 1936-03-06 Handelsrörelsen har upphört .

3677 1917-06-05 1917-06-07 1917-06-09 Carl August Pettersson i Stora by socken ämnar där idka
handel i förening med försäljning av eldfarli a oljor från mindre
föråd av andra klass, under firma Carl Pettersson .

1935-09-24 1935-1,0-03 1935-10-11 Handelsrörelsen har upphört .

3735 1917-10-09 1917-10-11 1917-10-13 Carl Johan Johansson me hemvist i Stora A by socken ämnar
där idka handel under firma C . J . Johansson .

3871 1919-01-28 1919-01-30 1919-01-30 Erik Gerhard Rydbeck ämnar i Stora by socken idka handel i
förening med förs' fjning av eldfarliga oljor från mindre förråd,
under firma Erik Rydbeck .

1973-06-29 1973-07-06 1973-08-10 Utförd ur registret.

4038 1920-04-20 1920-04-26 1920-05-05 Nils Gideon Nilsson, född 1884-03-17 med hemvist i Rosenlund
i Stora y socken, ämnar där idka handel med cyklar och
cykeldelar samt utföra reparationer av cyklar under firma N . G.
Nilssons Cykelaffär.

4340 1922-05-27 1922-06-01 1922-06-03 Ödeshögs Spannmål & Mjölaffär Uno Her man, öppnar filial i
Stora by socken under samma firma .

1936-02-22 Anmälan om att filialen i Stora by upphört .

4422 1922-10-23 1922-10-28 1922-10-28 Johan Bergelius Gustafsson i Stora by socken ämnar där idka
handel i förening med försäljning av eldfarliga oljor och giftiga
ämnen av andra klass ur mindre förråd under firma J . B .
Gustafsson .

1936-02-22 1936-02-26 1936-03-06 Handelsrörelsen har upphört.

4630 1924-04-05 1924-04-07 Albin Teodor Linne Gustafsson ämnar i Stora b idka handels-
rörelse i förening med försäljning av eldfarliga oljor och giftiga
ämnen av arrdrä klass ur mindre förråd under firma Linne
i Gustafsson .

1926-12-28 Handelsrörelsen har'ftyttat till Boet i samma socken .
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4815 1925-04-04 1925-04-06 ( Karl Oskar Edvin Johansson i Stora by socken ämnar i Sätäng

i samma socken idka handel med matvaror och velocipeder
l under firma Edvin Johansson .

1941-08-22 1941-08-25 1941-09-05 Handelsrörelsen har flyttat till Röks socken. I

4816 1925-04-04 1925-04-06 Gunnar Samuel Larsson i Stora y socken ämnar där idka
specerihandel under firma Gunnar Larsson .

I

4993 1926-04-30 1926-05-05 1936-05-14 Anders Gustafsson i Stora by ämnar vid Boeryd i samma
socken idka speceri-, manufakturhandel samt handel med korta
varor under firma Anders Gustafsson .

5072 1926-11-08 1926-11-18 1926-11-26 Erik Gunnar Andersson i Stora by socken ämnar där idka
speceri- och diversehandel under firma Gunnar Andersson .

1973-04-13 1973-04-19 1973-04-27 Handelsrörelsen har upphört .

5287 1928-02-03 1928-02-08 1928-02-17 Carl Albert Carlsson ämnar i Stora by socken idka handels-
rörelse under firma Albert Carlsson .

1945-11-19 1945-11-26 1945-11-30 Handelsrörelsen har upphört .

5333 1928-04-27 1928-05-02 1928-05-11 Einar Sigfrid Roos ämnar i Boeryd i Stora A by socken idka
speceri- och manufakturhandel under firma Einar Roos.

5698 1930-05-15 1930-05-19 1930-05-30 Karl Johan Wilhelm Borg ämnar i Stora by socken idka sko-
och läderhandel under firma Karl Borg .

i ~1
6008 1932-0345 1932-03-21 1932-04-01

-
Hulda Maria Carlsson i Stora by ämnar idka handel under firma
Maria Carlsson .

6010 1932-03-15 1932-03-21 1932-04-01 Olof Einar Liljegren i Stora by socken ämnar där idka s+peceri-
och diversehandel under firma Olof Liljegren .

1934-04-19 Handelsrörelsen har upphört .

6244 1933-05-19 1933-05-22 1933-06-02 Axel Gustaf Valentin Holmberg med hemvist i Stora by socken
ämnar där idka handel med manufakturer och korta varor under
firma G. V . Holmberg .

1949-02-04 1949-02-08 1949-02-18 Även försäljning av torvströ .
1951-02-16 1951-02-21 1951-03-02 Även handel med specerivaror.

6246 1933-05-19 1933-05-22 1933-06-02 Ivar Martin Johansson i Stora by socken ämnar där driva
rörelse samt idka handel under firma Sotängs Handelsträdgård,
Ivar Johansson . Till rörelsen kommer att öppnas filial i Ödeshögs
samhälle att drivas utan självständig förvaltning och under
oföändrat firmanamn .

6625 I 1935-01-21 1935-01-24 1935-02-01 Margit Linnea Andersson ämnar i Stora by idka handelsrörelse
under firma Margit Andersson .

6731 1935-06-12 1935-06-25 1935-06-28 Anna Elisabet Jönsson som i Ödeshögs socken drivit handels-
rörelse undr firma Gerda Blomstedts Eftr. Anna Jönsson ämnar
i Stora by socken öppna filial till denna rörelse under själv-
ständig förvaltning och med samma firmanamn . -
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6755 1 1935-08-23 1935-09-02 1935-09-13 Kart Anders Fransson ämnar i Stora Aby socken öppna handels

rörelse under firma Boets Reparationsverkstad Karl Fransson .
1952-03-07 1952-03-11 1952-04-18 Filial öppnas i Norra Valkebo kommun utan självständig förvalt-

ning och under oförändrad firma .
1971-12-31 1972-01-07 1972-01-14 Rörelsen drivs under nytt namn Vikingstads Cykel och Moped

Affär Karl Fransson .

6773 1935-09-26 1935-10-03 1935-10-11 Einar Fridolf Svensson ämnar i Stora by socken idka speceri-
joch manufakturhandel under firma Einar Svensson .

1973-07-06 1973-07-13 1973-07-20 Handelsrörelsen har upphört.

6796 1935-10-18 1935-10-24 1935-11-01 Elisabet Holm ämnar i Stora by socken idka diversehandel
under firma Elisabet Holm .

6820 1935-11-20 I 1935-11-29 1 1935-12-06 Erik Gunnar Leife ämnar i Stora by socken idka handelsrörelse
under firma Erik Leife .

7056 1936-10-08 1936-10-26 1936-11-06 Karl Oskar Holger Jonsson ämnar i Stora by socken idka
handel under firma Boets Radioaffär Karl Jonsson .

I
7086 1936-07-08 1936-11-30 1936-12-11 !, Ester Elisabet Svensson ämnar i Stora by idka speceri och

diversehandel under firma Ester Svensson .
1943-07-08 1943-07-13 1943-07-23 Handelsrörelsen har upphört.

I
7202 1937-05-21 1937-06-09 1937-06-18 Georg Valdemar Heineman ämnar idka handelsrörelse i Stora

Ä by socken under firma Kvarneryds Borstträfabrik Georg
i Heineman .

7362 1938-02-19 1938-02-24 1938-03-04 Elis Martin Pettersson ämnar i Stora by idka handel med till
skräddaryrket hörande artiklar i {nder firma Martin Pettersson .

7551 1938-10-27 1938-11-07 1938-11-18 Lennart Bertil Wiktor Fredriksson ämnar i Stora by driva
rörelse med filial i Ödeshögs samhälle utan självständig förvalt-
ning under firma Sotängs Handelsträdgård Lennart Fredriksson .

1958-04-25 1958-04-29 1958-05-09 Handelsrörelsen har upphört .

7900 1941-02-07 1941-02-10 1941-02-21 _ Ernst Konrad Andersson ämnar i Stora by socken idka handel
under firma Ernst Andersson.I

7969 1941-05-30 1941-06-09 1941-06-13 Kurt Emil Liljegren ämnar i Stora by socken idka handel under
Imma Emil Liljegren .

1964-02-28 1964-03-03 1964-03-13 "andelsrörelsen har upphört .

8305 1943-07-08 1943-07-13 1943-07-23 E ster Elisabet Stark ämnar i Stora by socken idka speceri-
ocn diversehandel under firma Elisabet Stark .

1953-10-10 1953-10-14 1953-11-27 "andelsrörelsen har upphört .

8313 1943-07-29 1943-08-06 1943-08-20 Karl Erik Johansson ämnar i Stora b socken idka handel_
under firma K. E. Johansson.

1973-04-13 1973-04-19 1973-04-27 !andelsrörelsen har upphört .

8895 1945-11-24 1945-12-03 1945-12-07 Kart August Gunnar Ingesson ämnar i Stora Aby socken idka
handel under firma Einar Roos"Eftr. Karl tngessonf--

1959-05-08 1959-05-12 1959-05-22 Handelsrörelsen har upphört.

8905 1945-12-04 1945-12-10 1945-12-14 Eskil Erik Folke Eskilsson ämnar i Stora by socken idka
handelsrörelse under firma Halvarby Träförädling Folke Eskilsson .

1973-10-12 1973-10-19 1973-10-26 :Handelsrörelsen har upphört. ! ~
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