jäst, mjölk och fotogen, som ger
handelsmannen ringa eller ingen vinst. I så
fall blir igenbommandet enda utvägen.

Livsmedelsaffärer i Hille
Text Elon Sandberg, foto Tord Bodin

Varubussarna kan inte heller ersätta
lanthandeln.
Ensamstående
personer,
ungkarlar m.fl. kan rimligtvis inte invänta och
passa dessa rullande butiker, med kanske en
förlorad dagsförtjänst som följd. Hur ska man
nu råda bot för besvärligheterna?
En del har gjorts i Hille. Bl.a. har R.L.F.avdelningen för några år sedan gjort en
framställning till köpmannaorganisationerna
att söka "mota Olle i grind" dock utan
resultat. I socknens tidning Hille kyrkoblad
satte man igång en annonskampanj under
mottot: "Gynna ortens bofasta handel. Du
behöver handeln, handeln behöver Dig".
Kanske gjorde detta någon verkan, men
tydligen inte tillräckligt".

Josef Hillman i sin affär
Björke Livs är år 2004 den sista affären som
fortfarande håller öppet. Storköpshallarna
konkurerar ut de mindre butikerna. Med följd
att det blir längre väg till köpställena. Då de
äldre och många gånger ej bilburna måste
anlita släkt och vänner vid inköp.
Butiksdöden har pågått länge, enligt en
tidningsartikel från 1965, under rubriken "
Butiksdöd i Åbyggeby, - Hille vädjade
förgäves". Där kunde man läsa följande:
"Under senare år har flera livsmedelsbutiker
lagts ner i Hille. I lördags var det dags för en
ny nedläggelse. Då bommade Birger Öberg
igen sin affär i norra Åbyggeby, troligen för
alltid.
Hilleborna hade hoppars få behålla de
återstående "handelsbodarna", men då
kundunderlaget decimerats och omsättningen
minskar går det inte för handlarna att av ren
välgörenhet driva sina rörelser. Om de
familjer som fortfarande bor kvar gjorde alla
sina uppköp i ortens affär skulle det hela gå
ihop, tror handlarna själva. Många kunder gör
dock så att de handlar där man lockar med de
mest braskande annonserna och endast
"gynnar" hemaffären med vissa köp som t.ex.

När hembygsdföreningen gav ut en
jubileumsskrift,
(föreningen
10
år)
annonserade 11 speceri-diverseaffärer. Ett
talesätt bland affärsidkarna var att "tio trogna
hushåll kan försörja en handlare". Men det
kom andra tider och andra förutsättningar
förhandlarna. Josef Hillman, 56 år bakom
disken, när han uttalade sig inför en
tidningsreporter "Gin" 1966 förutspådde att
"snabbköpen försvinner..."
"Gin" skriver vidare att den ena butiken efter
den andra läggs ner, men var så säker att Josef
Hillmans butik i Hille kommer att finnas kvar
så länge Josef är på benen. Han tror fullt och
fast på att "glashusen", som han kallar
snabbköpsbutikerna, en dag skall få stryka på
foten för småbutiker. Han menar att det skall
vara roligt att handla. Och prata.
Får Josef rätt? Det får framtiden utvisa. I
kommande Hillebygden kommer vi att skriva
om affärer som har funnits inom Hille
kommun. Därför är vi tacksamma att ta' del
av uppgifter och foton som kan finnas hos
våra läsare.
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