
Fra sjølberging 
til lokal handel 

Lokal handel var neppe noe vanlige folk hadde 
hørt så mye om her i landet for et par hundre 
år siden. Da grunnloven vår ble skrevet i 1814, 
var folk flest opptatt av å klare seg selv så godt 
de kunne med mat og drikke fra sin egen vesle 
jordflekk og fra noen få husdyr. Sjølberging og 
fattigdom preget Norge.

Handelen med forbruksvarer skulle skje i 
byene, og først gjennom tre lover, den siste i 
1866, ble handelen helt fri. Men først i 1907 ble 
loven lik for handel i byene og på landet. Da 
grodde det også fram butikker «mellom bakkar 
og berg» i alle landsdeler. For eksempel langt 
inne i Sognefjorden, på Sørheim, der Kari og 
Nils Lerum gikk i gang med en liten landhandel 
i 1905, da Norge så vidt hadde brutt ut av 
unionen med Sverige. Lerum-familien gjorde 
som landhandlere også i andre distrikter, de 
delvis byttet varer og tjenester med andre folk i 
bygdene, samtidig som de sendte jordbruksvarer 
inn til byene med båt eller jernbane.

Slik solgte bønder og kremmere etter hvert 
varer og tjenester til både bygdefolk og byfolk. 
Handelslivet skjøt fart, samtidig som også 
industrialiseringen og nye tider etter hvert preget 
landet vårt. Folk flest fikk oppleve bedre velferd, 
trygghet og levestandard.

I dag er det selvsagt at vi kan kjøpe alle slags 
varer og tjenester, nesten døgnet rundt. Men 
fortsatt er det slik at alt henger sammen med alt. 
Handler du varer og tjenester lokalt, er du med 
på å gi mer liv til nærmiljøet ditt. 

Med denne annonsen, innleder Landslaget 
for lokalaviser (LLA) og lokalavisen din en 
annonsekampanje for nettopp lokal handel. 
Litt fordi vi selv er avhengige av livskraftige 
bedrifter og annonsører, men aller mest fordi 
vi bryr oss om levende lokalsamfunn. Derfor 
vil LLA og lokalavisene, i samarbeid også med 
andre som er opptatt av lokal handel, gjennom 
våre annonsekampanjer vise hvor viktig det er å 
bruke lokale krefter og lokale butikker. Vi er alle 
i samme båt. Bli med oss på reisen.

#handlelokalt

Denne annonsen er et samarbeid mellom lokalavisen din, andre som er opptatt av lokal handel, og Landslaget for lokalaviser (LLA). Se mer på www.lla.no
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