HOLJE
MARKNAD

50
år

50 ÅRS TILLBAKABLICKAR
Stort TACK till Tore Gillberg
som har gått igenom sitt arkiv
och gjort en sammanställning av
Holje Marknads historia.

JUBILEUMSFEST

I OLOFSTRÖMS ISHALL

Lördag 10 maj

Vi drar gärna vårt strå till stacken
genom att vara jubileumssponsor
till Holje Marknad!
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Holje marknad tillbaka – nystart efter 48 år
När Holje marknad återuppstod 1965 var det efter 48 års
törnrosasömn. Idén kom från
Olle Sigvant som också var
den första marknadsgeneralen.
Klubben hade flera års erfarenhet av nöjesarrangemang som
var Barnens dag.
Det hölls på Högavång medan
marknaden startade på flygfältet,
samma plats som i dag även om
den gröna lungan i centrum naggats av affärer och parkeringar
och nu hotas av ytterligare bebyggelse. Trots att Valdo Carlström, en
mycket aktiv Lionmedlem, i kommunfullmäktige fått igenom en
motion om gräsplanens betydelse.
Den skulle vara lika viktig för Olofström som Heden för Göteborg.
I den första marknadstidningen
berättar Walter Peterson om marknadens historia. När den startade
är omöjligt att säga, enligt honom.
Walter var ändå en av de största
kännarna av traktens historia. Han
hade dock belägg för att den var
minst 200 år när den sista hölls
1918. Platsen var då Storgatan
som förr kallades ”marknadslien”, från Larsbron upp till torget.
Gaslundaförfattaren Martin Jönsson har i sin bok utförligt beskrivit
hur det såg ut.
I slutet av 1700-talet och en bit
in på 1800-talet hölls årligen tre
marknader. Från hösten 1847 upp-

läts marknadsplatsen också för
torghandel varje fredag, efter beslut av Konungens befallningshavare. Detta har fortsatt nästan hela
1900-talet även om en del flyttades till Cityplan på 1960-talet.

Gödselbråk

År 1861 beslöt byastämman att
den kreatursspillning som blir på
marknadsplatsen ska tillfalla arrendatorn av marknadsplatsen. Detta
beslut förorsakades av att bönderna allt mer samlade ihop spillningen i säckar och tog med sig hem.
En tidig variant av konflikter som i
dag kan uppstå på festplatser när
det tvistas om vem som rätt att
samla in flaskor och burkar.
Varför marknaden upphörde 1918
finns det olika uppgifter om. Den
stora betydelse för bygdens befolkning marknaden haft genom
försäljning av produkter som inte
kunde köpas på annat håll i orten började avta med det nya seklets intåg. Fem lantaffärer hade
kommit till stånd i Olofström och
innehavarna av dessa ansåg att
marknaden störde deras verksamhet. Man inledde en kampanj mot
marknaden som gav resultat, enligt Walter P.
Det finns också uppgift om att det
var förbjudet att ha stora folksamlingar 1918 på grund av spanska
sjukan.

Olle general

General blev 1965 inte oväntat
Olle Sigvant. I sin spalt i den första
tidningen skrev han att många frågat varför inte Barnens Dag längre
fanns och han hade tröstande
ord. Festligheterna Holje marknad kommer i lika hög grad som
tidigare att bli en barnens fest. För
det är ett av Skandinaviens största
tivoli som anlitats.
Orkestrarna som engagerats till
dansen var de mest kända, Bert
Idoffs, Gert-Åke Walldéns och Bob
Stewens. För de många folkpensionärer, medelålders- och gammeldansare som väntades komma
spelade Hakon Swärds orkester
från Kristianstad och Sven Thamberts från Sölvesborg.
Vidare utlovades ett popgäng modell Beatles och framträdande av
lokala förmågor. Sigvard Wallenberg skulle göra två scenframträdanden.
Ett 50-tal marknadsstånd utlovades och Lions ordnade en loppmarknad. Samt utställning av
jordbruksmaskiner,
husvagnar,
båtar, bilar, hushållsmaskiner mm.
Dessutom marknadsgycklare som
zigenare, zigenerskor, clowner, positivhalare och många andra, allt
som tillhör en stormarknad.
Ett citat av Harry Martinson om
Holje marknad ur Santos Ousbäcks
bok användes också i reklamen.

Olle Sigvant har ett program med en SAAB förare på marknaden.

I slutet av 1700-talet och en bit in på
1800-talet hölls årligen tre marknader.

Världsstjärna tillbaka på marknaden
Det stora affischnamnet på
1967 års marknad var en
världsstjärna-från
Jämshög!
Nämligen sångerskan Inga-Lill
Nilsson som låg på svensktoppen, var i Hylands hörna och
andra toppenprogram.
Göingeflickorna framträdde på
fredagen medan Inga-Lill gjorde
två framträdanden på lördagen.
Sten & Stanley intog stora scenen
två gånger under söndagskvällen.
Notera att marknaden pågick till
klockan elva på söndagskvällen
under många år. Sen blev det nio,
åtta och klockan sex som ännu
gäller.

Däremot stängde festplatsen redan klockan elva på fredagaftonen. I dag är det bara förfest vid
den tiden. Föregångare på att
festa länge var en general som
tillsammans med tivolidirektören
brukade sitta längst upp i Pariserhjulet och invänta solens uppgång.
Till trivseln bidrog en medförd och
välfylld kaffekorg.

Dödsryttare

Världssensationella Dödsryttarna
körde i dödsgloben. För dansmusik stod Bert Idoffs, Majlis Scheeles
Showsexa och Bob Stewens.

:Inga-Lill Nilsson
framträdde i flera
år på marknaden.
Både ensam och
med andra artister.

Dödsryttarna
körde i
dödsgloben
Olofströms flygfält som blev marknadsplats.

Vi drar gärna vårt strå till stacken
genom att vara jubileumssponsor
till Holje Marknad!

År 1968 utmanades Lionsrörelsen
av en kvinnlig direktör för en alkoholistanstalt för kvinnor i Fjugesta om att bli absolutister i ett
halvår. Ett bra beslut tyckte Valdo
Carlström som var absolutist och
klagade på ett det inte fanns några
alternativ när man inte ville ta en
sup.
Ett lejon ville vara absolutist i klubben men inte privat. I hemmet var
det orealistiskt.
Frågan var intressant i Olofström
som haft många rubriker i anslutning till alkoholens inverkan på
Holje marknads besökare.
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Karlshamn tog
bästa platsen

Välkommen till
Olofströms kommun

Sen Karlshamns stad åren 1967 och 68 haft
förstasidans annons i klubbens marknadstidning var kommunalnämnden i Olofström
purken 1969. Man ville ha förstasidan som
man avstått ifrån för man ansåg den vara för
dyr. Istället valde man den sista. Men Karlshamn som betalat vad klubben begärt, fick
den bästa annonsplatsen även 1969.
Frågan var komplicerad. Kommunalrådet Jean
Holmquist och kanslichef Axel Nilsson var engagerade i Lions. Saken förbättrades inte av att Metalls avd 106 var emot Lions, ansåg inte rörelsen
arbetarvänlig. Men Olofström blev bästa kommun i länet i den stora Röda fjädern kampanjen.
Och Holje marknad 1969 som var det första jubiléet, blev en rekordmarknad. Den pågick i fyra
dagar med Stora Bröllopsdagen, Stora Lufsaredagen, Stora Stekaredagen och Stora flygaredagen.
Marknadstidningen innehöll en originalnovell av
Sven Edvin Salje med titeln Marknadsdagen. I den
finns ett upprop från marknadens personalchef
Bo Lindquist som vädjar om frivillig arbetskraft.
Han behöver 850 arbetspass á två timmar av frivilliga krafter.

Hög
livskvalitet!
Kommunens
övergripande mål:

Hej!

- Barnen i centrum
- Nära till allt
- Jobb till 1000

Olofström AB som bruket nu heter, har en helsidesannons om sina tysta badkar. Kanslichef Axel
Nilsson skriver om när De vilsegångna återfördes.
Det är kommunsammanläggningen 1967 när

Olofström, Jämshög och Kyrkhult blev en kommun.
En ny tidning dök upp i annonserna. Det var
SGT, Sydöstra Götalands tidningar som bestod av
Blekinge läns tidning, Sölvesborgstidningen och
Växjöbladet som skulle bli en ny Sydöstran. Volvo
hade sista sidan med ett budskap om att högt
andrahandsvärde ligger i släkten. Medan SAAB
berättade att märket hade sålt var tredje ny bil i
Olofström 1968.

Stjärnartister

I redaktionskommittén för marknadstidningen
satt detta år Santos Ousbäck, Hugo Davidsson,
Arvid Lundh, Gunnar Malmgren, Eskil Silfverberg
och Bo Edenborg. General var Torsten Redskog
som välkomnade besökarna på vers. Karl Granfors hade en intressant sida om Olofström omkring 1875. Han avslutade den med ”Er tillgivne
Mr G.”
Artisterna denna långhelg var Sven-Ingvars, Family Four, Truxa, Berit Anserud, Lille Gerhard, BrittMarie och Goldfingers, Bosse Parnevik, och Hep
Stars. Samt de tre paren som gifte sig, löparna,
grisarna som helstektes och J 35 Draken. Och de
välkända dansorkestrarna från bygden.
Det skulle dröja ännu några år innan Lions hade
svårt att att köpa hem de stora artisterna. Problemen kom på 80-talet.

Olofströms kommun är en av fem kommuner
i Blekinge med ca 13 000 invånare. Inom
kommunens gränser finns över 200 sjöar
och i tätorten Olofström möts tre åar, vilket är
både unikt och attraktivt. Vatten, sport, kultur,
vild natur, mångkultur och teknik är ord som
förknippas med Olofströms kommun.

originalnovell
av Sven Edvin
Salje
Naturen är den största av alla
helgedomar, förklarade komminister Per Simonasson som
var vigselförrättare.

Mike Power från Biafra kunde hålla emot två Volvobilar samtidigt. Sanningen var att båda förarna
diskret fått order om att starta på tvåans växel.

Pekka Langer och Carl-Uno i Holjeparad
-Äntligen har vi kommit till Olofström! Det säger vi inte för att
ställa oss in hos olofströmarna,
för det gör vi var vi än kommer.

hoppning av fallskärmsjägarskolan
i Karlsborg. En hoppare fastnade
med skärmen i ett träd på grund av
den hårda vinden.

Så inledde Pekka Langer och CarlUno Sjöblom sin scenentré 1971.
En uttagningstävling hade tidigare
hållits. Till finalen hade Ingela Jönsson, Lönsboda, Ann-Kristin Larsson,
Lister-Mjällby, Yvonne och Sylvia
Svensson, Kyrkhult, Heide Friberg,
Olofström och Joakim Svensson,
Mörrum, gått.
Segrade gjorde Ann-Kristin Larsson,
före Joakim Svensson och Heide Friberg. För kompmusiken stod Tore
Nilssons orkester. Söt värdinna var
Gunilla Friberg, enligt referatet.
Denna marknad pågick i fyra dagar.
En toppattraktion var fallskärms-

Hundkapplöpning var en attraktion
som inte fängslade publiken, enligt
en tidning medan en annan tyckte
det var en fin attraktion.
Varité med vackra flickor och starka
män, gjordes det reklam för i annonserna. Ända sen starten hade
Knattens Olsson La Pari varit på
plats men hans sällskap var nu utbytt mot Boris Brawins Colorado
show. Han presenterade ”Sveriges
just nu hårdaste strip tease.” En
del artister uppgavs komma från
Paris. Bl a en av världens få kvinnliga svärdslukare. Arrangörerna fick
procent på de pengar varitèn drog

in. En biljett kostade tolv kronor.
Hade det varit billigt hade folk trott
att programmet var dåligt, hävdade
Brawin som i branschen går under
namnet ”Gudfadern”.
Berth Idoffs orkester var som vanligt
på plats. Inga-Lill Nilsson på hemmaplan, denna gång tillsammans
med Mona Wessman och ClaesGöran Hederström. Marianne Kock
och Roffe Berg, Git Sköld och och
Leppe Sundevall, Family Four, Eva
Roos Show med Bosse Lidéns orkester samt Telstars, var andra artister.
Generalen Bo Edenborg hoppades
på publikrekord, 50 000 personer.
Han nådde inte dit men betecknade
Holje som jämförbar med Kivik och
Skänninge i Östergötland.

Äntligen har
vi kommit
till Olofström!
Gynna våra
annonsörer!
Våra annonsörer
gynnar oss!
En av Boris Brawins stjärnor i Colorado show 1971.
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Ovanlig lådbil ordnade rabalder
En lådbil gjord av en stor högtalare
och utformad som en likkista väckte
uppståndelse inför 1978 års marknad
när det arrangerades lådbilsrally. Jag
tror vi vinner, sa Klas Johnsson som
skulle ratta kistan som byggts av
Hans Hansen och Ola Johnsson.
En anonym kvinna uttalade sig i en tidning och betecknade det som makabert.
Föreningsledaren Eve Peter försvarade
grabbarna i en insändare. Han underströk att grabbarna bara kallar den kistan. Han undrade om inte skaparna med
den vill uttrycka sin oro för framtiden och
möjligheterna att få jobb.

Uttrycket makabert kopplade Eve samman med galghumor. Det har genom
tiderna tagit sig uttryck i många skepnader, Svensk TV har varit en föregångare.
Ungdomarna ville knyta an till Döden i
grytan men den var för stor att göra.
De inblandade fick bra jobb. Bröderna
Johnsson har egen firma och Hansen har
toppjobb på Volvo.
Nettot 1978 blev nytt rekord. Överskottet var 90 000 år 1973 och 100 00 tre år
senare. Klubben noterade 1979 att man
på fjorton år dragit in en miljon. Pengar
som sen delats ut.

Södra sund konstvinst
Inför 1985 års marknad inbjöd Lions
till en konsttävling. Den vanns av
Sune Björnsson Mörrum.
Han är uppväxt i Jämshög och vet vad
som är populärt i bygden, Holjeån med
Södra sunds Kraftstation. Verket såldes i
hundra litografier. Sune har gjort massor
av konstverk från sin tid till sjöss och från
bygden. De finns på hans hemsida.

Det finns
inga gränser för Lions

År 1986 var det en annan kändis som
visade upp sin konst, dock utan någon
tävling utan han valdes ut av klubben.
Alf Johansson, Rydbon som kom till
Olofström och sen fortsatte till västkusten. Han hade valt ett motiv från sin tid
på Volvos verktygsavdelning. Sen många
år tillbaka skänker han varje jul en tavla
med lokalt motiv till fritidsgården Susekullen.

Det finns
inga gränser för Lions

186 länder och
geografiska områden samarbetar

44 000 klubbar samarbetar

Det finns
inga gränser för Lions

Det finns
inga gränser för Lions

1,4 miljoner
medlemmar samarbetar

Globalt satsas nu
1 900 000 amerikanska dollar
för att förebygga blindhet

Gynna våra
annonsörer!
Våra annonsörer
gynnar oss!

Det finns
inga gränser för Lions

Brudparen tillbaka på vigselplatsen
Det finaste vi haft under åren, tyckte Lions och bjöd in de tre par som vigdes på
marknaden 1969 till tioårsjubilèet 1974.
Efter flera år med regn var det äntligen
tur med vädret. ”Varmt , vackert och
massor av folk” rapporterade en rubrik.
Nu var det så torrt att man fick salta.
Det var en gammaldags marknad med hantverkare i arbete, bl a smederna Olle Gustafsson och Ivar Ulvaboda Andersson i arbete.
Många deltog i den påbjudna paraden med
gamla kläder. Torsten och Kenzy Eriksson
vann en resa till Medelhavet.
Sjömannen ”Don Carlo Francisco Gillberto”
alias Frans Gillberg från Jämshög visade upp

en del av sin samling i Holje rep och knopslageri.
Alla människor använder sig dagligen av
knopar, kanske utan att egentligen tänka på
det. Men varje gång vi knyter ett skoband,
en slips eller ett skärp utför vi en knopslagning.
Leif-Ove Hubertsson debuterade offentligen
som komiker. I skolan hade han gjort det
tillsammans med Tord Widerberg. Nu framträdde han tillsammans med tv-värdinnorna
Gunilla Gårdfeldt och Desiré som han är
bekant med sen 10 000 - kronorstävlingen
i ämnet Västindien. Han drog vitsar och spelade klarinett och blev hyllad i en visa som
damerna skrivit om honom.

Sveriges medlemmar satsar
miljoner till forskningen
i barndiabetes och cancer

Vi drar gärna vårt strå till stacken
genom att vara jubileumssponsor
till Holje Marknad!

Det finns
inga gränser för Lions

Stipendier till unga och
internationella ungdomsläger

Varmt,
vackert och
mycket folk
Det var andra gången marknaden ställde till
med bröllop. Nu med 10 000 vittnen
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Det tog 30 år innan starköl serverades på Holje marknad. En tidigare samarbetsparter hoppade
av när man ett år bara fått servera lättöl. Då tog klubben saken i egna händer. Gästis stod för
tillståndet och Systemchefen Thomas Lindholm hade ansvaret för serveringen som sköttes av
Lionsmedlemmar. Men detta stötte också på patrull. Övervakande myndighet påpekade att
alkohol bara får serveras av anställda. Inte av ideellt arbetande frivilliga.

Många tv-kändisar med på marknaden
-Här känner jag mig som hemma.
Det är precis som på Hisingen i Göteborg. Bara Volvobilar överallt.
Det konstaterade Leif ”Loket” Olsson på Holje marknads 30-årsjubileum 1994. Han både ledde bingospel och var programledare vid
å-tävlingen
Många supporters flockades omkring
honom, till och med när han åt. Men
det bekom honom inte. Dessutom var
han förhållandevis billig att engagera.
Hela eftermiddagens engagemang
kostade 8 000 kr. I hans kontrakt med
TV 4 stod att han ska ut i landet och

reklamera i viss omfattning. Under
sommaren blir det tre gånger i veckan.
Bingon anordnades i samarabete med
Olofströms IF:s bingosektion och det
såldes 716 brickor.

Kändislag

Programledare för åtävlingen har Ingvar Oldsberg varit i flera år. Men nu
avlöstes han av Loket. Tävlingen detta
året bestod av brädsegling längs en
lina, ungefär som Ivöfärjan. Rugbyklubbens flickor vann före kändislaget
bestående av Marcus och Leif-Ove Hu-

bertsson, Jan Gunnarsson, Pertti Torrikka och Marie Nilsson.
Loket fick inte upp samma stämning
som sin företrädare men det förklarades med att det var högt vattenstånd
i år och uppgifterna var ganska allvarliga.
En tredje ledare för åaktiviteten var
Gunnar Bernstrup.

Bröllop igen

Denna jubileumsmarknad var det åter
karnevalståg och bröllop. Det var två
par som gifte sig och vigselförrättare

var kyrkoherde Nils Forsberg. Folkdansare med räfsor och liar bildade paradgata för de nygifta.
En nyhet var att ett 60-tal konsthantverkare visade upp sig på marknaden.
Mrs X arrangerades även detta år av
Sydöstran och den som döljde sig
bakom profilen var Anita Janzon, då
krögare på hotellet. Kjell Carlsson vann
1 000 kr genom att avslöja henne.
Ett tjejlopp över fem kilometer var
en nyhet. En hovslagare arbetade på
marknaden och det var inslag med naturvård och skytte av bl a ”Sven i hälsicke” från Kåraboda.

Elnät, Fjärrvärme, Kabel-TV,
Bredband, Telefoni, Vatten &
Avlopp. Ring 0454 - 98 000

Starkölspremiären fungerade till polisens belåtenhet och det rapporterades
över 40 000 besökare. Den lyckligaste
var nog konsthantverkaren Danny
Blomqvist från Höör som spelade på
V 75 i Nya Tobaksaffären och vann
40 524 kronor. Lyckligast efter de två
nygifta paren…

Loket Olsson trivdes lika
bra i Olofström som hemma i Göteborg.

Olofströms Kraft levererar säker elförsörjning inom sex kommuner. Fjärrvärme med
bekväm och driftsäker uppvärmning. Ansvarar för vatten och avlopp i kommunen.
Olofströms kabel-TV är en lokal leverantör av bredband, kabel-TV och telefoni.
Det är ett av Blekinges största kabel-TV nät.

Med högt vattenstånd blev det en något ovanlig tävling.
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Större än
Roxette
Olofströmaren Sten-Åke Olsson
fick stora rubriker inför 1989 års
marknad. Roxette hade varit tvåa
efter honom och det handlade om
försäljningen av kassetter i Ivan
Håkanssons affär inför julen 1988.
Då kom hans tredje kassett som hette
Jag har vandrat ut på marknaden.
Hans första var Vår röda ros och därefter följde Brytningstid. Sten-Åke sjöng
Skogman och Evert Taube och många
lokala låtar.
På marknaden kompades han av
Mountain Dew, ett lokalt band vars ledare spelat i USA.
Av Radio Blekinge utnämndes Sten-Åke
till Blekinges kassetkung.Till sin stora
besvikelse fick han aldrig kommunens
kulturpris.Trots att han kampanjade för
det.Bl a fick han Volvochefen att skicka
in förslaget till kommunen.

Holje marknad
– rena familjeidyllen

– Jämfört med hur det gick till på Holje Marknad för tio år sen är festen numera rena familjeidyllen. Den kommentaren gjorde Olofströmspolisen i en kommentar till tidning
1984.
Borta var, enligt polisen, sexshowerna, öltälten
och motorshowerna. Ett 30-tal fyllerister hade
omhändertagits och det betecknades som en relativt låg siffra.
Det var 20 årsjubileum detta år och marknadsgeneral var Lars Fajersson. Han var nöjd med att ha
haft rekordmånga marknadsknallar och med en
rekordpublik som uppträdde på ett föredömligt
sätt.
Det enda han inte var nöjd med var att man satt
åldersgränsen för att barn under 15 år inte fick
komma in på marknaden efter åtta. Gränsen bör
istället gå vid klockan tio, tyckte han och lovade
att arbeta för det.
En del ifrågasatte varför det var entrèavgift för
att komma in på marknaden. Lions motiverade

det med att i entrén kunde man kontrollera att
besökarna inte hade alkohol med sig. När inträdesavgiften sen togs bort visade det sig att man
inte kunde ha så många artister.
Artisterna kostade 50 000 år 1981 och 1986 hela
110 000. Detta jämfördes med överskottet av
marknaden som var 109 00 år 1981.

Diskopremiär

En intressant nyhet kom 1980 då det var premiär
för diskotek. Det behövdes ingen orkester till
dansen.
Å 1984 års marknad var det premiär för gyttjebrottning och det var OIF: s kvinnliga fotbollspelare som stod för denna.
Artister detta jubileumsår var Lasse Berghagen,
John Ballard, Mikael Ramel och Alf Robertsson.
Apropå artister hade det 1982 presenterats ett
nytt intressant Olofströmsband, The Toilets, Med
Jens och Hans Hansen samt Stefan Just.
Tjugoårsmarknaden slog, enligt pressen slog alla
rekord. Över 30 000 personer besökte marknaden och det var 350 ståndspersoner på plats.

Välkommen till Sveriges
bästa bostadsbolag!
När kunderna fick tycka till ledde det till utmärkelsen
”Sveriges bästa bostadsbolag”. Oavsett om du letar
efter trygghetsboende, seniorboende eller vanliga
lägenheter vill vi gärna hjälpa dig!
Välkommen hem!

Vi drar gärna vårt strå till stacken
genom att vara jubileumssponsor
till Holje Marknad!

Easy Living
- möjligheter
nas
boende!
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Annonserna var goda nyheter
Annonser är också nyheter, skrev Sydöstrans
chefredaktör en dag när annonserna dominerade inför julhelgen. I Holje marknadstidningen kan man följa affärslivets historia i
Olofström.
Och le åt en del annonser. Som klassikern från
Byggnadsglas i Olofström AB: ”Har ni flaska? Vi
har glas!”
Lennarts Kläder undrade 1969 ”Har ni knapp i
kragen? Det ska man inte ha. Om man vill ha det
lika snyggt som skönt.”
”Ert dagliga bröd finner ni Godast hos oss” Nya
Conditoriet, Eric Bengtsson.”
Företag som gått till historien: ”Gaslunda fabriks
AB, Olofström: Som hade stenhuggeri, Sandblästring, Uthyrning av fritidsstugor, Jakt och
sportfiske.”
”Köp hatten i god tid till Holje marknad. Martha
Holméns Hattaffär.”

n
ngsLivslindje
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”Vi är också 5 år. Ateljé Corona” år 1969.
Minns ni Görans Herr i Olofström, Holmbergs
efterträdare i Gränum, Radiocentralen i Olofström, Mattssons Guldsmedsaffär, AB Sjögrens
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Skyddsvante, Olofströms Bokhandel AB, Rörledningsfirman Josef Bengtsson, Smålandsbanken
i Olofström, Kronans Färg och Parfymeri. Hoffs
Plåtpressnings AB med Dragpressningar som
specialitet och egen verktygstillverkning, Etappsystem i Olofström som tillverkar morgondagens
kontorsmöbler, Sunes Kiosk i Jämshög, Två goda
inköpskällor i Olofström, Centrumlivs och Bröderna Pettersson. Firma Bosättning Jämshög, Sparbanken i Jämshög, Olofström, Näsum, Gränumsby, Mobilstationen Henriksson o Thomasson,
Carl Svenssons Cykel och Sportaffär. Grillbaren
Jämshög, Lasses Livsmedel Olofström, Budtjänst,
transportör för Holje marknad,
Olofströms yrkesskola hade en fantastisk verksamhet. VVS-montörer, byggnadsträarbetare,
betongarbetare, styr-och reglermekaniker, verkstadsmekaniker utbildades bl. a. Hemteknisk skola var inriktad bl a på vävning eller sömnad. På
deltid kunde man läsa in grundskolan, fackskola
och gymnasium. Ett 70-tal kurser fanns inom industri, hantverk, handel, kontor, hemteknik.
Det var akademiska kurser i bl a nationalekonom,
statskunskap, statistik och engelska. Vidare företagsekonomisk och teknisk aftonskola och ingenjörsutbildning.
Yrkesskolan ger tryggad framtid, hälsade rektorn
1969.

Näringslivslinjen är ett servicenummer för
kommunens näringsliv, ett sätt att ge snabba
och personliga svar oavsett vad ärendet gäller.

Annonser
är också
nyheter

Mer info hittar du på www.olofstromsnaringsliv.se
eller ring 0454 - 92200

Flyttplaner för marknaden
Det gamla flygfältet har inte varit
självklar marknadsplats under de
50 åren.
Inför 1996 års upplaga förekom diskussion om flytt till Storgatan.
Det var bland annat Köpmannaföreningen som ville flytta den tillbaka tilll

den ursprungliga platsen för att få en
nytändning.
Stig Evergren som stått för många innovationer i Olofström, var också inne
på samma linje.
Men Lions Club beslöt att stanna kvar
med hänsyn till de investeringar som
gjorts på fältet i form av vatten, av-

Lions vill framföra ett varmt och innerligt tack till
alla företag och organisationer som gör det möjligt
för oss att producera denna tidning. Utan ert
deltagande så skulle vi inte ha möjlighet att
arrangera Marknaden och samla in pengar till vår
hjälpverksamhet. Tack till alla annonsörer!

lopp, vägar, el- och teleledningar. Av
betydelse var också att man ville fortsätta med att ta entré. Även om den
var satt till en krona gav den 23 000
ett år vilket dubblades av ett företag.
Vid ett tillfälle diskuterades också behovet av att utöka fältet.

Självklar
marknadsplats

Anton var redan med på gamla marknaden
Anton Andersson, 87 år 1990,
fick vara med om både den
gamla och den nya tiden. Han
var med på en av de sista tillställningarna på 1910-talet. Och
den 20 maj 1990 gjorde han sitt
livs första helikopterfärd.
Färden gick över Holje marknad
och Olofström. Efter att ha stått
och tittat en stund på uppstigningarna bestämde han sig.
– Det får gå hur det vill. Om jag
Flygbiljetten för hundra kronor var värd tusentals kro- så kräks ska jag upp. Men det var
inte farligt alls. Nu har jag verkligen
nor, förklarade en upprymd Anton.

ett minne från denna marknaden,
säger Anton Andersson när han är
på väg hem för att berätta om helikopterturen för frun.

cykelskjuts

När han var på den första marknaden gick han från hemmet i Boamark. När han var mellan Jämshög
och Olofström fick han cykelskjuts
av en man som hette Åberg. Denne var på väg till marknaden för att
spela på cirkusen.
– När vi kom fram till Storgatan
var det stengärden och mitt för

hotellet stod kor och hästar i rader,
minns Anton. Hans och Åbergs vägar skildes där för mannen skulle
upp till cirkusen och spela. Cirkusen var ungefär där viadukten
är idag.
Apropå cyklar kommer Anton ihåg
hur skrämd hans farmor var när de
första cyklarna kom.
– Nu är då tidens yttersta när folk
dagar komna när folk åker omkring
på spinnrockar, tyckte tanten.
Undras då vad hon skulle sagt om
hon fått se Antons luftfärd?

Flygbiljetten kostade 100 kr men
upplevelsen var värd tusentals kronor, förklarade en upprymd Anton
Andersson för tidningen Sydöstran.
När han en tid senare kom till en
pensionärsträff i Sölvesborg blev
han välkomnad med orden:
– Se där kommer ju flygaren från
Olofström.
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JUBILEUMSFEST

I OLOFSTRÖMS ISHALL

Lördag 10 maj

Holje Marknads 50 års jubileum
Partyfabriken kommer att bjuda på en fartfylld
underhållning under och efter maten.
Därefter tar Black Jack över och det bjuds upp
till dans. Allt under ledning av vår konferencier
Thomas Deutgen.
Detta är ett utmärkt tillfälle att bjuda med vänner, arbets-kamrater och anställda till en Jubileumsfest där ni
under en kväll får skratta, sjunga, dansa, njuta och umgås.
Ni kommer att serveras välkomstdrink, förrätt, varmrätt,
kaﬀe med jubileumsbakelse.

Endast förköp!
Hur sker betalningen?

Anmäl antalet gäster till ida@partyfabriken.se
Uppge också antal dryckespaket och eventuella allergier.
Inbetalning sker till bankgiro 5250-7563 senast 7/5.
Vill man ha ett rabatterat entrépris kan biljett lösas hos
Sparbanken 1826 i Olofström (420kr) och betala dryckes-paketet på plats i ishallen.
Entrépris inkl. mat, underhållning och dans 450 kr
Dryckespaket 1: Två Öl eller vin (rött/vitt), 100 kr
Dryckespaket 2: Två Öl eller vin (rött/vitt) och 1 snaps, 150 kr

(Vodka / Hallands Fläder / Skåne Akvavit)

Thomas Deutgen

För er som bara vill dansa går det bra att ansluta kl. 21.30.
Endast dans: 180 kr. Entrén öppnar kl. 21.30.
Förköp på Sparbanken 1826: 150 kr
Först till kvarn gäller.
Välkomna!

Lördag 10 maj 18.30-01.00

