
Ragnar Ericssons affär i Horred 
 

 

 
Del av Horreds stationssamhälle. Framnäs fastighet syns längst till höger. I det lilla vita huset till vänster om Framnäs hade Erik Börjesson 
senare bl.a. reparationsverkstad för radio och John Johansson skomakeri.  Foto: från 1930-talet eller tidigare. 
 

 
Ragnar Ericsson i Horred hade en affär i Framnäs fastighet, som troligen är byggd under andra halvan av 1800-  
talet.  Ägare i slutet av 1800-talet var David Hedenberg (1842-1915), som anlade Helsjöns Bad -och Kuranstalt  
vilken invigdes 1888. 
 
Sannolikt var detta den äldsta affären i Horred med ett ”stort” sortiment.  Affärsägare var i början Ragnar 
Ericsons far, Lars Edvard Ericson (1849 - 1926). Han kallades allmänt för ”Såpe-Lars”. Hans hustru var Jo- 
hanna Britta (1852 -1943). Sonen Ragnar Ericson (1884 -1946), tog över affären. Hans hustru var Anna  
(1889 -1984). 
 

 

 
          Framnäs fastighet som den såg ut förr. Ragnar Ericsons affär var inrymd här markplanet. En hästskjuts står utanför affären.   
            



                                        
 En trappa ledde upp till Axel Börjessons lokal för sprit-                       Erik Johansson från Vasse, som bodbetjänt ca 1910. 
 försäljning. Stången användes till att binda hästar.  
 Familjen hette Aronsson.  Foto: ca 1950. 
 .                                                                                                      

                                                                             
Affären fanns i markplanet mot järnvägen. På utsidan fanns en stång där man kunde binda hästar. I affären  
fanns en trädisk med balansvåg och järnvikter och ett rullställ för omslagspapper.  
 
På väggen bakom disken fanns hyllor med varor utställda och nedanför utdragbara trälådorför olika varor. Ba- 
lansvågen och ytterligare en våg, samt en del av inredningen förvärvades av Erik Börjesson, efter affärens ned 
läggning och fanns kvar så länge Maria Börjesson hade fotoaffären.   
 
 
Affären var Horreds första ”järnhandel” där man kunde köpa olika sorters verktyg, spik, skruvar, fönsterglas, 
galvaniserad och svart plåt i olika dimensioner mm. Affären var också speceriaffär med varor av alla slag. 
Varumärken för specerier som fanns, var till exempel: Brana kaffe, Örebro kexfabrik, Göteborgs kexfabrik, Clo- 
etta, Bröderna Kanold, Axa och Colmats.      
 
Lagerlokal för vissa delar av järnhandelsvarorna fanns i en byggnad belägen en bit från huset, närmare järnväg- 
en.  
 
Ragnar Ericson var under en period också ombud för systembolaget innan denna verksamhet överläts på Axel  
Börjesson från Broby, som hade en lokal i huset.  Här fick man gå upp för en trätrappa till en gång på gaveln.  
Så småningom tog Axels bror, Erik Börjesson, som hade fotoaffären vid Vassevägen, tog över denna verksam- 
het via motbok fram till 1955.  
 
Ragnar Ericsson lär ha varit mycket sparsam och förmögen. Han hade ett stort kassaskåp och vid hans död 
sägs, att han hade samlat så många 2-kronor att man fick köra dem i skottkärra till banken. Efter Ericsons bort- 
gång 1946 övertogs affären av en ny ägare och fanns kvar en tid. 
 
Förutom Ragnar Ericsons affär har det funnits andra verksamheter i Framnäshuset. I början av 1900-talet fanns 
det en läkare som hette Johan Rodling och han hade mottagning en gång i månaden. Under åren har många 
familjer hyrt lägenhet här, bland andra familjen Aronsson. 
 
Tage Claesson hade 1944 -1954 cykelförsäljning och reparation av cyklar mm i bottenplanet och skomakaren  
John Johansson hade en skoaffär här 1970 -1975. Fastigheten har byggts om och inrymmer nu enbart lägen- 
heter. 
 
 
Kjell-Åke Brorsson 2019. 
 
 


