vilket var ett dystert besked till det drygt 20tal familjer som fanns på ön.

Affären på Eskön
Text: Margot Östlund
På 20-talet öppnade Trödje Handelsförening
en filial på Eskön. Den inrymdes till att börja
med i brygghuset i familjen Karlbergs
fastighet, flyttades sedan upp på vinden i
mangårdsbyggnaden för att slutligen hamna i
ett iordninggjort utrymme i ett uthus. Där
kunde man handla det mesta som behövdes i
ett hushåll på den tiden.
Så gott som hela familjen var engagerad i
affärsverksamheten och August Karlberg
hämtade varorna från Gävle, när han på
lördagarna for in till Fisktorget med motorbåten för att sälja fisk. När sonen Kalle skaffade en lastbil med busshytt på flaket, körde
han hem varorna via landsvägen i stället.
Från de gamla kassaböckerna från 20-talet
kan man utläsa att man gjorde sina inköp en
eller två gånger i veckan och bland
leverantörerna av varor finns gamla kända
namn som AB Hakon Svensson, Erik
Heselius och Strömsbro-boden. Under hela
maj månad 1928 inhandlade man varor för
totalt kr 1.3 18:49. Noteras kan att den
inbundna kassaboken försedd med ett vackert
bokmärke från "Gustaf Hedmans Bokhandel,
Gefle", kostade kr 5:75.
1936 var dock tiden mogen för att bygga en
egen handelsbod. De flesta byborna tecknade
andelar i handelsföreningen och lade också
ner mycket arbete på själva byggandet även
om det hela skedde i Trödje Handelsförenings regi.

Kastruller, plasthinkar, Mariekex och strösocker,
mycket kunde Britta Möller stå till tjänst med i
augusti 1962.

På initiativ av Rolf Möller beslutade
Esköborna att lägga in ett anbud om att få
köpa fastigheten. Man bildade då Eskö
Affärsfastighetsförening och köpte huset för
20.000 kr. Man kontaktade handlaren Bengt
Hallqvist, som drev affär i Varva backe och
Björke och han var villig att hyra lokalen och
öppna filial där. Han satsade även på att göra
en tillbyggnad på huset för att få plats för
ytterligare varor och göra om affären till
snabbköp.

Under många år sköttes affären av Märta
Eriksson och då var det en riktig diversehandel. Förutom matvaror förde man även
verktyg, gummistövlar, sybehör och fotogen.
Varje år fick man återbäring, ibland så mycket
som 7 % på köpesumman.
Med åren minskade dock folkmängden på ön,
vilket medförde en lägre omsättning i affären.
I slutet av 1960-talet beslutade handelsföreningen att man skulle stänga affären,

I mitten av 50-talet handlar Anna Nordin av
Märta Eriksson i Eskö-affären.
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Till att börja med var affären öppen två dagar
i veckan på vintern, men under sommaren då
alla sommargäster kom till ön var det öppet
varje vardag och kommersen var verkligen
stor.
1972 var det dags för en ny affärsidkare att
göra entré på ön. Det var Stig Olsson med fru
Maj-Britt som under tio år med den äran stod
för ruljansen i butiken.
Den sommarbostad som finns en trappa upp i
affärshuset, är en tillgång som affärsidkaren
kan utnyttja för egen del eller hyra ut.
Efter några tillfälliga lösningar kom Kent
Gunnarsson som hade övertagit Björkeaffären
och beslutade att även satsa på Eskön. Men
det är inte lätt att driva affär på en ort med ett
litet befolkningsunderlag och där många
arbetar i stan varje dag och passerar stormarknader och varuhus på sin väg hem.
Omsättningen minskade och affären, numera
sommarbutik, fick dra ner på sortimentet och
öppettiderna.
När så Kent överlät Björkeaffären på ny ägare
fick Affärsfastighetsföreningen problem.
Ambitionen var ju att ha affären öppen i varje
fall sommartid, men var hittar man någon som
är intresserad av detta. Under ett par år var
här en utmärkt bra ICA-filial, men innehavarna flyttade och satsade på annan ort och
så var det dags för ny hyresgäst igen.

I Josefinas "Galleri M", som står för mötesplats för gamla och unga, har man förutom att
handla mat och annat smått och gott även
träffats för olika aktiviteter. Ett biljardbord
har varit ett trevligt inslag, där har många
samlats för att ta en match såväl nybörjare
som mera vana spelare.
"De här två åren har varit verkligen
jättetrevliga" säger Josefina "jag har lärt
känna många härliga människor och barnen
har fått nya kompisar. Och för Sune har det
varit kul att återknyta gamla band sedan
barndomen".
Josefina har hyrt ut sommarbostaden till
familjen Berkvall och då Josefina nu tänker
avsluta sin affärsverksamhet har Lotta och
Hans Berkvall beslutat sig för att satsa en
sommar på Eskön. De tycker att det är en
härlig ö och barnen gillar att fiska och bada
och det får bli bonusen på affärsverksamheten.
Deras ambition med affären är också att det
skall vara en naturlig mötesplats dit man kan
gå och ta en fika och träffa lite folk. Det
kommer förutom livsmedel, tobak, tidningar
även att finnas en loppishörna och några
hyllor med presentartiklar. Affären kommer
att vara öppen från mitten av juni till mitten
av augusti. "Vad vi hoppas på nu", säger
Lotta,"är en varm sommar så att glass-suget
blir stort."

Kraven på varuutbudet fick lov att sänkas och
mera inriktas på kiosk och caféverksamhet.
Under de senaste åren har det varit flera olika
affärsidkare med varierande grad av service
och inriktning och någon sommar har man
inte lyckats få någon affärsidkare intresserad.
De senaste två åren har Josefina och Sune
Karlberg idkat närbutik/café med konst och
hantverksförsäljning. Sune är född och uppvuxen på ön och familjen har nu flyttat hit
från Stockholm. När Josefina fick höra att det
var risk att det inte skulle bli någon affär på
sommaren tänkte hon "Ingen affär - ingen
sommar, jag provar få se hur det går." Sagt
och gjort.

Kassaboken fördes med ordning och omsorg. Här
ett uppslag från juli 1929.
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