
SPF-seniorernas utflykt till Eneryda den 17 maj 2018. 

En utflykt med kontraster. 

Vi var 22 medlemmar som deltog på SPF:s utflykt till Eneryda, en vacker vårdag, den 17 maj 

2018. Samåkning skedde från P-platsen vid Stena i Älmhult. 

 

I Eneryda besökte vi först Borox Industrier, ett företag som vår ordförande Berit Jönssons 

föräldrar tog över 1929 och drev ända fram till 

1991. Företaget kallades först Enerydaverken. 

På Borox, som nu har 60 anställda, togs vi emot 

av platschef Alexander Dénes. Han guidade oss 

runt i en industri, som man blev mer och mer 

imponerad av. 

Borox har hela tiden arbetat fram nya 

produkter och byggt till lokalerna. De ska nu i 

sommar bl. a starta upp ett nytt lager och 

inviga en ny utlastningsplats. Totalt har detta 

kostat över 50 miljoner att bygga. Företaget 

beräknar 

omsätta 

närmare 

300 miljoner kronor under 2018. Borox var ett välskött, 

expansivt företag, som även hade en bra personalpolitik, 

t.ex eget gym och gratis massage varje månad för de 

anställda. 

 

 

 

 

 



 

Sedan åkte vi till ”Lille Petter Johans” stuga, som ligger cirka 5 km nordväst om Eneryda.  

Stugan, som ligger på en liten kulle, byggdes i mitten av 1800-talet. Här bodde först en 

kvinna som hette Sara. Grinden till tomten var dock alldeles ny. 

Innan vi gick ”husesyn” bjöd Berit oss på sina goda rågkringlor. De smakade verkligen gott. 

 

 

 
 

När vi gick in i stugan fick vi böja oss ordentligt, för den var byggd efter lille Petter Johans 

längd. Han var nämligen bara, knappt 1.30 meter lång och hette Hagelkvist i efternamn.  

Till yrket var han skomakare. Vissa möbler och lite av skomakarutrustningen var fortfarande 

kvar. Han levde mellan åren 1875 – 1952 och var verksam i stugan fram till slutet av 1940-

talet. Huset bestod av två rum. Ett kök, som även var skomakerilokal för Petter Johan. 

Takhöjden i det andra rummet var högre, för där bodde Petter Johans hushållerska Sofia 

Eriksdotter (170 cm). Hon var karamellkokerska (i köket, med en takhöjd på max 150 cm).  

På tomten fanns även en liten ladugård. 

Den 19 augusti 1949 köpte Virestads Hembygdsförening stugan, ladugården, skomakar-

verktygen och alla husgeråd på en auktion för totalt 223 kronor! Hembygdsföreningen 

ansvarar nu för skötsel av tomt och byggnader. 

 

Det var verkligen en kontrast att komma från en framstående, expansiv industri som Borox, 

till Lille Petter-Johans enkla torp. 

När vi åkte hemåt, till våra normala bostäder i Älmhult, var vi alla väldigt nöjda efter de båda 

studiebesöken. 

 

Text: Kenneth Junerup 

Foton: Monica Öberg 


