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År 1961. Slut med försäljningen av lösmjölk. Butiken låg i hörnet av nuvarande Tempelriddaren i Karlstad. Foto: Lennart Fernqvist



Uppgift I affären: 
Butiker och handel

På några årtionden har det skett en stor förändring i hur butiker 
ser ut och fungerar. Många mindre butiker har försvunnit och 
ersatts av större kedjor och stormarknader. 

Fråga en äldre släkting eller bekant om minnen från butiker och 
handel. 
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Några frågor att ställa:

Var handlade ni mat när du var barn? 

Köptes det mesta på ett och samma ställe eller 
handlade ni i flera olika butiker? Fanns det särskilda 
butiker för exempelvis mejerivaror eller charkvaror?

Minns du hur det såg ut där ni köpte mat när du var barn? 
Vem i familjen brukade handla? Brukade du följa med? 

Minns du några dofter? Någon som arbetade där?
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Forts.

Vad minns du av vad som fanns att välja på i matbutikerna? 
Hur var utbudet jämfört med idag? 

Såldes matvaror paketerade eller i lösvikt? Minns du 
om vissa varor köptes i större eller mindre förpackningar 

än vad som är vanligt idag? 
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Forts.

Var det vanligt att man köpte fryst mat? Fanns det varor som 
bara gick att köpa vissa tider på året?

Minns du någon klädaffär eller skoaffär från din barndom? 
Någon sportaffär?

Minns du någon godisaffär? Brukade du köpa lördagsgodis?
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Forts.

Efter att andra världskriget tagit slut fortsatte en del varor att vara 
ransonerade. På fotot från mejeriföreningens butik i Karlstad 1949 

syns ett anslag om att ransoneringen har skärpts. 

Minns du något av ransoneringen - eller minns du att någon vuxen 
talade om det när du var barn? 
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År 1949. Karlstadsortens mejeriförenings butik i Klara. Foto: Dan Gunner



År 1968. Butik i nyinvigda Våxnäs centrum. 



År 1959. Konsum på Lamberget i Karlstad. Foto: Nils Möller



År 1961. Konsumbutiken på Kyrkogatan i Arvika. Foto: Foto Herman



År 1961. Konsumbutiken på Kyrkogatan i Arvika. Foto: Foto Herman



År 1949. Konsumbutik någonstans i Arvika med omnejd. Foto: Valfrid Nilsson



År 1949. Konsumbutik någonstans i Arvika med omnejd. Foto:  Valfrid Nilsson



År 1951. Frits Thybergs speceriaffär på Kvarnberget i Karlstad. Foto: Dan Gunner



År 1935. Invigning av Epa på Tingvallagatan i Karlstad. År 1962 gick flytten till nuvarande 15-huset. Foto: Dan Gunner



År 1941. Monarks cykel- och sportaffär i hörnet Drottninggatan – Västra Torggatan i Karlstad. Foto: Dan Gunner



Ett lektionsupplägg skapat av Liza Ay Hermansson, museipedagog. � Värmlands Museum 2020.


