
Nartorps affär 
Nartorps affär startades i slutet av 1800-talet. Förste handelsmannen hette Skog. Under många år innehades 
affären av Amelie Nyström. Först tillsammans med sin bror, Gottfrid Nyström sedan i egen regim. Hon hade 
sin bostad i samma hus som affären, det var ett rum och kök. En anställd hade hon i köket, Lina Forsström. 
Manliga expediter var också anställda. Hagström var namnet på en av dem, han står längst fram på kortet 
med flaskor i famnen. I boken ”Du trygga folk” kan vi läsa om honom som en godhjärtad person som lät folk 
handla på krita när de hade dåligt om pengar. Under de år som gruvan var igång bodde det ju mycket folk i 
Nartorp, då alla gruvarbetare handlade där var det säkert lönande att driva affär. Man handlade ofta på bok 
d.v.s. betalde en gång i månaden. Några speciella öppettider fanns inte i de gamla lantaffärerna.  
I HANDELSBODEN: 
Man kom in i en liten förstuga och sedan in i affären. Där var det ganska mörkt och trångt. Bakom dörren 
stod det en silltunna, och spred inte helt angenäma dofter. På disken som gick i en vinkel stod en våg och en 
ställning med pappersrullar. Dofterna blandades med sill, snus, bröstkarameller och mycket annat.  
Affären på landet var en föregångare till våra dagars varuhus. Där fanns allt man behövde i ett hushåll, spe-
cerier, tyger, skor, järnvaror, fotogen och mycket annat. Alla specerier var i lös vikt och mättes upp allt efter 
kundens önskemål. De som expedierade måste vara kunniga i huvudräkning ty någon elektrisk kassaapparat 
fanns ej.    
Affären var också en träffpunkt för bygdens innevånare. Här bjöd gubbarna varandra på en pris snus och 
fick höra senaste nytt. Från torpen 
kom gummorna med smör och 
ägg som de sålde till handlaren. 
Många hämtade sin post i affären, 
kanske kunde man få låna telefo-
nen i något viktigt ärende, det var 
långt ifrån alla som hade en egen. 
Man kunde i stort sett handla 
dygnet runt, var bara ägaren 
hemma så. Postbäraren kom varje 
dag gående från Sjögerum med 
sin postväska, posten lämnades 
i affären och fylldes på igen med 
avgående post. Sista innehavaren 
av Nartorps handel var Wilhelm 
Johansson. 
1937 övertog Wilhelm Johansson 
affären efter Emeli Nyström. 
 
1947 revs den gamla affären och 
en ny byggdes på samma ställe. 
1971 avled Wilhelm Johansson. 
Frun och dottern drev affären 
vidare fram till år 1972. 
Affärshuset användes som pri-
vatbostad från 1972-89 då det 
inköptes av Kent Andersson. Han 
öppnade tapetserarverkstad med 
namn Schäslongen. 1997 avflyt-
tade Kent från orten. 
Huset inköptes av Gunnar Hallvik 
och Marieke Malotaux. 1998 öpp-
nade Marieke gårdsbutik och eget 
bageri i affärslokalen. 


