MEJERIET ALSJÖHOLM
VERKSAMHETEN

Stina Johansson berättar våren 2010:
Jaganställdessombiträdeimejerietunderhösten1946ocharbetadedärframtillbörjanav
1948.Imittarbeteingickatthjälpamejerskanmedallehandasysslor.Jaghademinbostadi
mejerietsövervåning.

Aina Petersson från Lillaverke vid invägningen 1935. Fotot taget av Bertil Olsson som har
sin mjölkkruka stående i trappan. Cykeln med cykelkärran kommer från John Gustavsson i
Nygård som var ett löneboställe under prästgården.

Mjölkensomlevereradestömdesiettstortkarochvägdes.Ireturtogböndernaskummjölk,
kärnmjölkochsmör.Mejerskanskötteinvägningenochsammanräkningenavmjölkenoch
biträdetvägdeochnoteradeskummjölken.Vikternaantecknadesiettmånadsbladsom
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skickadestillleverantörernasomfickbetalningden15:evarjemånad.Rekvireratsmör,silvadd
ochdyliktvarnoteratibladetochavräknat.Skummjölkenfickköpastillbakaavvarjebondeför2
öreperliter.Sötmjölkensprisvarberoendeavmjölkenskvalitet.Störstbetydelseförprisethade
mjölkensfetthalt.Kvalitetenkontrollerades3-4gångerpermånadavenbedömaresom
smakadeochtogstickprov.Omprovernavisadeattmjölkenvardåligfickleverantörenengrön
lapp.
Mejeriethadeenförsäljninginnanfördörrenvidinvägningendärmankundeköpasmöroch
mjölk.
MittföräldrahemiPukabergsmåladärjagväxteuppingickettlagsombestodav
mjölkleverantörerfrånKlenemåla,Karstorp,PukabergsmålaochPukaberg.Lagetskötte
transporternatillmejerietsomskeddemedhästochvagn.Klenemålasomvarenstorgårdoch
somlåglängstborthadetrekördagar,Karstorptvåkördagarochdeövrigahadeenkördag.
Efterinvägningenhettadesmjölkenhastigtuppochkyldessnabbtienvannamedvattenkylning
(pastörisering).Därefterskildesgräddenfrånmjölkenienseparator.Tidigtpåmorgonenstartade
mejerskankärningenavsmörpågårdagensgräddesåattsmöretskullevarafärdigtochförpackat
närmjölkleverantörernaanlände.Somjagminnsdethadevienångmaskinsomdrevvåra
maskinerviataktransmissionochremskivor.
Pastörisering är en värmebehandlingsmetod som utförs för att avdöda
sjukdomsframkallande bakterier. Lagen om att mjölk ska pastöriseras kom 1937 för att
förhindra smittspridning av TBC. Idag finns fortfarande kravet på pastörisering av mjölk kvar.
Syftet är bl. a. att avdöda de sjukdomsframkallande bakterierna Salmonella, Listeria,
Campylobacter, Yersinia och EHEC.

Detta foto är sannolikt taget efter det att mejeriverksamheten har upphört. Bilden är
tagen från ”gula posten” och den togs i bruk 1949. Se mera om posten i ”Postens historia i
Oskar”! I mejerilokalerna startade Alsjöholms Bobinfabrik sin verksamhet under början av
1950-talet. Fotot i Jeanette Wernerssons ägo.
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Mjölkleverantörer 1947
BYAR
Torsjö-Kammarbo-Mantamåla
Kroksjö
Svångemåla
Folkehyltan-Käxgöl

Nygård
Alsjö

Bällsjömåla-Knappsmåla-Bällsjö

Björnasjö

LEVERANTÖRER
Hällstrand, Karl Pettersson, Sture
Jonsson, Alfred Larsson, Arnold Larsson,
Helge Karlsson
Ture Johansson, Hjalmar Persson, Albin
Kronmar, Albert Jonsson, Albert Arbman
Harald Joabsson, Nils Karlsson, Göte
Svanberg
Oskar Pettersson, Oskar Dahlin, Bertil
Svensson, Rikard Pettersson, Knut
Johansson, Ragnar Karlsson, Arthur
Nykvist
John Gustavsson (med 3-4 stycken 40-50
liters spann och egen skjuts)
Bertil Olsson på cykel
Karl Andersson, granne med mejeriet,
bärande själv på sina små spannar
Karl Jonsson, Edmund Karlsson, Ellen
Johansson, Konrad Arvin, John Nicklasson,
Alfred Pettersson, Karl Jonsson, Oskar
Karlsson, Edvin Persson
Per Andersson, Herbert Nilsson, Stern
Pettersson, Rikard Dalin, Konrad
Andersson, Gideon Nilsson
Med bultvagn på väg hem
från mejeriet.
Med på vagnen är Gerda
Moqvist som åker med
sedan hon hämtat
”mejerimjölk” åt katten.
Fotot är taget av Bertil
Olsson.
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Mjölkleveranser
Mjölk levererades även från Östra och Västra Lillaverke, Kroksmåla, Besagöl,
Skärvet, Östra och Västra Alsjö. Spannarna var märkta med leverantörernas
nummer, så alla tidigare nämnda namn är kanske inte helt korrekta.
Ägarbyte från far till son skedde och allt fler började sälja av.
Andra halvåret 1946 började Tage Pettersson i Kroksjö, med hjälp av sonen
Bertil som hade ett litet åkeri, att frakta mjölken till mejeriet. Först i mindre
skala men utökade efterhand. När mejeriet lades ned 1950 fraktades den till
Emmaboda. Från 1975 till Tingsryd och därefter Karlskrona mejeri och senare
till Nybro.
Vattnet i Alsjöholm var otjänligt som dricksvatten så Lisbeths konditori fick
skicka efter i Karlskrona. När mejeriverksamheten upphörde delades mjölk ut
där. I de andra affärerna fanns inte mjölk att köpa. Senare kom mjölk i 2
liters glasflaskor.
Skomakarlina
En äldre dam kom ibland till mjölkförsäljningen. Hon hette Axelina Karlsson
och kallades för Skomakarlina. Hon var blind, men inte helt, hade ledsyn och
kände med käpp var vägen gick. När hon skulle betala kände hon med
fingrarna på myntets ovansida. 1 krona var ju i samma storlek som en 5
öring, en 50 öring i storlek som en 2 öring, 25 öre och 10 öre mindre. Jag
följde med henne nedför trappan upp till vägen. Hon bodde i en liten röd
stuga, den första till höger vid avfarten till Pukaberg. Hemsyster Tyra
berättade att när Lina inte kunde sköta sig hemma ensam längre och skulle
fara med henne till ålderdomshemmet i Påryd stannade hon vid porten och
sa: ”Adjö med dig min lilla stuga, nu kommer jag aldrig mer tillbaka:” Kort tid
efter dog hon. Detta hus blev köpt av Agnes Elofsson och sonen Arne byggde
till en övervåning. Där bor idag Elsie Elofsson.
Smördrittlar
Sommartid när smöret inte gick åt packades det i små trätunnor
”smördrittlar” på ungefär 50 kg. Dessa sändes med Buss-Jonsson för vidare
frakt på järnväg. Då måste vi hjälpas åt mejerskan och jag med att rulla dem
från kylrummet och svinga upp dem på bryggan.
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Kylning med is
Vihadeettkylrumianslutningtillsjälvamejerilokalensomkyldesmedhjälpavstoraisblocksom
togsinfråndenishögsomfannspågården.Isblockensomlågtäcktamedsågspånhämtades
frånAlsjönundervintern.

Fotot i Jeanette Wernerssons ägo

Här sågas isen till mejeriet. Mannen till höger med keps är Lennart Carlsson,
en av sönerna på posten.

Fotot i Jeanette Wernerssons ägo
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Fotot i Jeanette Wernerssons ägo

Körkarlarna
Den vikarie som kom när Siri var ledig ville gärna prata med körkarlarna som
tömde mjölken och hon kom till mej med kommentarer om dem efteråt,
ingenting ofördelaktigt. ”Ja det var min svåger John som körde från Bällsjö
idag” kunde jag svara. ”Det var min kusin Sture från Kammarbo. Ja, idag var
det min bror Herbert från Pukabergsmåla.” Till sist såg hon på mig och sa:
”Nu törs jag väl inte tala med nån snart, Stina är ju släkt med de flesta."

Fotot i Jeanette Wernerssons ägo
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Såhärkundeanställningsvillkorenseutföranställdavidettsvensktmejeri1925.
Ur”BarnekowsMejerikalenderfrån1925”harföljandetexthämtats:

AllmännaSvenskaMejeriföreningenslöneskalafördriftsåret1924-1925
Föreståndaren
Föreståndarenerhållerenkonstantlönavkr2000prårjämte0,6proc.avdetavräknadevärdet
avdeninvägdamjölken.Dessutomerhållerföreståndarenfribostad,lyse,bränsleoch
mejeriprodukter.Förkostentillpersonalenbetalarmejeriettillföreståndarenensummaavkr
1:50prdagålandetochkr2:-prdagstad,varjämtefriamejeriproduktererhållasävenför
personalensräkning.
Föreståndarenerhållerårligen14dagarssammanhängandesemester,helstundersommaren.
Därföreståndareejerhållerovannämndanaturaförmåner,skoladeutgåprkontantenligtpå
ortengällandepriser.
Personalen(månadslöner)

1:staårselev
2:draårselev
3:djeårselev
4:deårselev
Därefterutanskola
Däreftermedskola

Manlig
30
35
40
50
60
85

Kvinnlig
25
30
35
40
45
60

Tilldennakontantalönkommerkostochlogisamtenersättningav5kronor prmånadförtvätt.
Därutbildadpersonal,enligtsärskildöverenskommelse,ejerhållerfrittvivre,lämnarmejerieten
ersättningenligtpersonligöverenskommelse.
Vidstadsmejerierhöjeslönenmed10proc.;omkost-ochlogipengarutgå,höjesävendessa
med10proc.
Vidostmejeripålandet,därarbetstidenöverstiger54timmarprvecka,höjesdenkonstanta
lönenmed10proc.(Ev.utgåendekost-ochlogipengarhöjasej).
Pannrensningbetalasmedkr1:50prtimme.
Allpersonalerhåller8dagarsårligsemestermedfulllön.Semesternfåruttagasålämpligtid
undertjänstgöringsåretefteröverenskommelsemellanföreståndareochpersonal.Etthalvtårs
tjänstgöringberättigartill4dagarssemester.
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Efter andra världskriget började lastbilarna konkurrera ut hästtransporterna
samtidigt som vägarna blev allt bättre. Med billigare och snabbare
transporter kunde de små enheterna inte längre klara konkurrensen.
Mjölken började köras till Emmaboda och Nybro och allt längre bort. Denna
utveckling har fortsatt och ser ut att fortsätta även efter 2010.
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