
Under min uppväxt fanns tre livsmedelsaffärer i Kämpersvik. Koppra (Konsum), Maggies och Joelssons.  Koppra och 

Maggies slutade med sina verksamheter någon gång under 60-talet. Greta och Bertil Joelsson drev sin affär till 1973. 

Därefter arrenderades affären av bla Siv och Sixten Hammarström och Eva´s livs i Fjällbacka. Affären lades dock ner 

som Åretrunt affär 1980. Greta och Bertils son Peter Joelsson drev sedan en sommaraffär mellan 1996 till 2000. I 

Kämpersvik fanns ytterligare en affär, Huldas.  Det var en pappersaffär där hon bla sålde tidningar och godis.  När vi 

pojkar skulle smygröka kunde vi inte handla hos Joelsson eftersom vi var släkt därför gick vi in hos Maggies och 

rabblade snabbt och nervöst att vi skulle köpa två Bill till Lennart Ek. Det lyckades vid första tillfälle men sedan 

vågade vi inte göra något mer försök. På kvällen när vi var sugna på godis så knackade vi ofta på bakdörren till Hulda 

och hon släppte alltid in oss så vi fick köpa godis även om affären var stängd. 

Joelssons affär fanns i nedre plan i huset. Den västra delen av huset byggdes troligen först vid sekelskiftet, vid 

rivningen hittade man tidningar från 1902. I början av första världskriget har huset samma utseende som på senare 

tid. (Se bild överst på hemsidan som visar hur huset såg ut vid mobiliseringen vid första världskriget). 1918 köpte 

Ernst Joelsson huset och drev affär i huset till 1948, därefter tog sonen Bertil över hus och affärsverksamheten. Ernst 

sonson Peter Joelsson äger numera fastigheten. Peter bestämde sig för att riva huset och att bygga upp det på nytt 

med samma exteriör men med helt annan interiör där huset kommer att bestå av fyra självständiga lägenheter eller 

radhus. 

Den 1:a september började rivningen av den gamla affären. Med hjälp av handkraft och grävskopa lyckades man att 

riva hela huset på drygt två veckor. Kvar stod en stenmur runt huset och en ca en meter bred träbalk som gick mitt i 

husets längdriktning. Stenarna låg helt lösa utan någon bindande cement.  Enligt snickaren var allt trävirke, även 

bottenbjälklagret helt friskt. Detta trots att det varit ett otal översvämningar. Det översta lagret av stenmuren hade 

stenar av en annan dimension vilket beror på att man i mitten av 1930-talet, med hjälp av domkrafter höjde huset 

och la dit ett nytt lager av stenar. När man ser hur huset är byggt så blir man imponerad av hur man kunde bygga för 

i världen. 

Uppbyggnaden började med att det att man gjorde en ordentlig grund med pålar som vilar på berget på 20 meters 

djup. På pålarna har man gjutit tvärgående betongbalkar och sedan kommer att bära upp ett färdigfabricerat 

bjälklag. En ny brygga byggs också upp. 

 

  

   



   

     

   

 

 

 

 



   

   

Lars Joelsson med Peter Joelssons gillande. 2010-10-08 

 

 

 


