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                        Fastigheten där Erik Börjessons hade sin fotoaffär med två skyltfönster.  Foto Kjell-Åke Brorsson 2012. 
 
 

Erik Börjessons fotoaffär låg i början av Vassevägen och nära Varbergsvägen. Innehavare var Erik och 
Maria Börjesson. Huset finns kvar och har använts som bostad av Maria sedan Erik avled.  Erik var född 
i Bysätt, Istorp 1903 och dog 1971. Hustrun Maria var född 1919 i Aplagården, Öxnevalla och dog 2012.  
Sonen Lars-Erik är född 1944. 
 

Erik sysslade från början med radioreparationer och foto i det lilla huset, som senare inrymde John Jo-
hanssons skomakeri vid Framnäs, nära Hultins bensinstation. Detta hus ägdes då av handlanden Ragnar 
Ericson på Framnäs. Marias syster Stina Karlsson hjälpte till med framkallning och kopiering. Man hade 
också försäljning av grammofonskivor. 
 
Erik och Maria bodde i ”Strömqvistens” hus som ligger strax intill, innan nuvarande fastighet byggdes. 
1940 påbörjades bygget av nuvarande affärslokal och bostad. Det var murarmästare Johan Lindgren, 
som uppförde huset tillsammans med bl.a. snickarna Albin och Karl Johansson och 1941 stod det klart för 
inflyttning. 
 
Från omkring 1941 och fram till 1945 drev Erik Horreds Cykel –och reparationsverkstad, som han övertog 
från Karl Carlsson. Lokalen låg i södra delen av Börje Petersons fastighet. Erik hade en anställd som 
skötte verksamheten. 
 
I det nya husets bottenplan fortsatte verksamheten med radioreparationer och framkallning, förstoring och 
kopiering av filmer. Det var nästan omöjligt att få tag på fotopapper och film under krigsåren, men tack 
vare att de hade köpt på sig ett stort parti klarade de sig bra. Kameror var också bristvara och de som 
fanns att tillgå för amatörer, var oftast av ojämn kvalitet. 
 
Även nu hjälpte Stina Karlsson till med mörkrumsarbete och här har tusentals bilder kopierats under flera 
decennier till kunder i Horred med omnejd. 
 
Efter krigsåren kom det nya bättre kameror och fotomaterial och butikssortimentet utvidgades. De vanlig-
aste fabrikaten inom fotobranschen var Agfa, Gevaert, Ilford, Kodak och Zeiss. För amatörbruk fanns så 
kallade lådkameror för formatet 6 x 9 cm t.ex. Agfa Synchro Box som 1950 kostade ca 20 kronor. Denna 
var min första kamera, som i all enkelhet kom att väcka mitt fotointresse. Jag lärde mig framkalla filmer 
och göra vanliga kontaktkopior. Bälgkameror för formatet 6 x 6 och 6 x 9 cm ersatte efterhand lådkame-
ran. 
 
För mer avancerad fotografering fanns spegelreflexkameror för formatet 6 x 6 cm i slutet av 1940-talet. 
En förstklassig sådan, Rolleiflex kostade i slutet av 1950-talet ca 900 kr. Den första serietillverkade små-
bildskameran för formatet 24x36 mm från 1925 var Leica en förstklassig kamera som i slutet av 1950-
talet kostade ca 900 kr. Omräknat till dagens penningvärde blir detta runt 10,000 kr. Småbildskameran 
blev också allt vanligare samtidigt, som färgfilmen kom och diabilder blev vanligare. Numera är det ju den 
digitala tekniken som gäller.  



 Lådkamera, fabrikat Agfa 6x9 cm.          Storformatskamera. 
 
 
Erik Börjessons utförde fotografering av barn och bilder för körkort, bröllop, födelsedagar och konfirmat-
ioner. Erik hade bl.a. en storformatskamera, med vilken han dokumenterat många människor och händel-
ser i Horredtrakten under åren. 
 
 
 
 
 

 
Erik Börjessons Fotoaffär till vänster, i början av 1950-talet. En lättare bilkrock har inträffat i korsningen Varbergsvägen – 
Vassevägen. Framför bilen utan bakhjul, står polisman Oscar Bergqvist. Mannen i vit keps på väg, är charkuteriandlaren 
Börje Peterson, vars affär fanns i det vita huset. Bakom honom en annan polisman som dirigerar trafiken. 
En bilkrock vid den här tiden väckte stor uppmärksamhet. Åskådare framför den andra bilen till höger, och i fönstren och andra  
bilister har stannat för att titta.  Foto: Kjell-Åke Brorsson.   
 
 

 
                                                               Erik Börjesson i samspråk med grannen Jean Broberg. 
 
 



 
Under en tid var affären också ombud för Systembolaget vilket också Ragnar Ericson och därefter Eriks 
bror, Axel Börjesson i Framnäshuset, varit tidigare. Som en intressant notering kan nämnas att Erik, efter 
nedläggningen av Ragnar Ericsons affär, där köpte en del av inredningen bl.a. en disk med trälådor. 
Dessutom två vågar, varav den ena är en balansvåg med järnvikter, som stått på disken i Ragnar Eric-
sons affär i många årtionden.  Dessa kuriositeter hade Maria kvar i sin ägo. 
 
Maria drev själv verksamheten vidare från 1971 och kallades då Maria Börjessons Fotoaffär. Hon hade 
försäljning av kameror, film, fotoramar mm samt fotografering av barn, passfoton, konfirmationsfoton 
o.s.v. samt framkallning och förstoring.  Efter 40 års verksamhet i samma lokaler lades affären ner 1981. 
 
Jag minns Erik och Maria som trevliga personer och goda vänner, som jag hade mycket kontakt med un-
der många år.    
 
Efter 34 år fick jag möjlighet att återse denna gamla affär, som jag hade mycket kontakt med som ung 
och fotointresserad under flera år från slutet av 1940-talet och framåt. Erik och Marias son, Lars-Erik, 
hade annonserat att han skulle göra en utförsäljning 6 – 8 juli 2015 av allt som fanns kvar sedan 1981. 
 
Det var en upplevelse att åter få komma in i affären, som i stort sett stod orörd. Gamla kunder fick utan 
kostnad hämta kopior på bilder på förfäder och sig själva, både med och utan ram. Allt övrigt, som köp-
mansdiskar, möbler, fotoredskap, antika ramar, album, fotofickor och kuriosa var till salu. Många Horred-
bor tog tillfället i akt att inhandla intressanta föremål. 
  
Jag och Lars-Erik pratade länge om de gamla fotoredskapen och den teknik som fanns förr, men nu er-
satts av dagens. När fotoaffären nu definitivt stängdes avslutades en mångårig epok i Horred.   
 
 
 

 
Lars-Erik Börjesson vid affärsdisken 8 juli 2015. Foto: Kjell-Åke Brorsson. 
 
 
Lars-Erik har skänkt en samling med flera tusen fotokopior till hembygdsföreningen, som nu har ett stort 
arbete med att få fram namn på avbildade människor, hus mm. Det är meningen att allt av intresse skall 
digitaliseras för att förhoppningsvis bli lättillgängligt för bygdens befolkning.  
 
 
 

     Källor: Maria Börjesson 2001-2004 och egna minnen.     
 
         

Kjell-Åke Brorsson 2015. 
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