
Kullen 
Nuvarande hus bygges 1880 av Zacharias Ingvaldsson som drev affären där fram till 1910 då han avled. So-
nen Henning Ingvaldsson drev den 1910-1934 och därefter Astrid Pettersson 1934-1938. Hon började 1932 
som biträde. 
Sortiment; ”Allt”, hästskor och träskor hängde i taket, sytillbehör, tyger på översta hyllan, lagda lite snett 
för att få plats, sirap i tunna, sill i tunna. Kaffe, egen Zäta blandning, fanns i en säck på disken och såldes 
orostat,då kunderna rostade kaffe själva. Smör, (margarin i boden) trälådor med bitsocker. Isskåp med kylva-
ror. I lösvikt såldes bland annat jäst och såpa. (Jästpaketet uppskattas att vara på 5 kg). Såpa slogs in i gråpap-
per. 
Påsar fanns till vissa varor. Strutar gjordes till karameller, som förvarades i glasburkar med lock på disken. 
Apelsiner kom lagom till jul (30-40-tal). (Varor som ej fanns var potatis, mjölk och grönsaker, som alla hade 
själva eller köpte av grannen.) I boden på andra sidan landsvägen: Färg och tjära. I visthusboden (den vänstra 
flygeln om man betraktar huset från vägen) förvarades margarin i trälådor, spik med mera. Bakom huset 
fanns upplag för lysfotogen, motorfotogen och bensin. Isdös vid den nuvarande infarten längst västerut på 
tomten. 

Ingången till affären var på västergaveln. Inne i butiken fanns en lång disk från fönstret åt vägen och nästan 
bort till andra väggen. Hyllor på väggen bakom disken, lådor nertill och under disken. Lucka i golvet, Astrid 
hade dricka där nere. 

Zacharias dotter Anna med make Karl Gustav Nilsson köpte huset 1938. Han hade inte varit ”fin” nog åt 
henne, så de gifte sig inte förrän hennes föräldrar var döda. 
Ingemar och Birgitta Johansson köpte huset 1968.
Zacharias Ingvaldsson kom med sin familj från Norrköping, Hedvigs församling. Sonen Henning var en 
god skytt och en mycket duktig fiolspelare, hade enl. uppgift även en affär på Skönbergagatan i Söderköping. 
Uppgiften ej kontrollerad. Han var den förste med bil i trakten ca 1924-25. Handbroms på utsidan. 
På 30-talet ordnade Henning julfest för barnen i den högra flygeln (tvättstuga) med gran och gottepåsar. Han 
arbetade ensam i butiken. 1930-32 hade han ett handelsbiträde Ivar Folke Ohlin. 

Många handlade på bok (skrev upp ) och det var svårt att få betalt av en del kunder. En del kunder levererade 
varor, som smör och ägg till butiken. Kunderna kom från Stegeborg, Borum och alla torpen runt omkring. 
En del kom sjövägen till den samfällda bryggan nere vid sjön, vilket gjorde vägen kortare. Öppettiderna var 
från ca kl. 8 på morgonen till ca 7 på kvällen. Kom man senare gick man in bakvägen. Lördagar stängde 
man på eftermiddagen. (30-40-tal) Postväskan kom till affären varje eftermiddag vid 13.30 tiden. Vid juletid 
kunde postköraren komma så sent som vid 20.00-tiden. Henning flyttade till S:t Olai 14 dec. 1934. 

När Astrid innehade affären hämtade maken Manne varor varje måndag. 
Disken och kassalådan brann upp 1995 då hela uthuslängan försvann. Ett dokumentskrin som inköptes på 
auktionen 1968 finns i museet vid Skällvik. 

Uppgifterna lämnade av Astrid Pettersson, sista affärsinnehavaren 


