
KARL CARL KARLSSONS AFFÄR 
 

  Fastigheten.  

Denna diverseaffär låg vid järnvägsstationen i Horred i fastigheten Östanå. Huset finns kvar med i stort sett 
oförändrat utseende, sedan de två skyltfönster, som fanns i många år ersatts med vanliga. Det var John 
Wilsson från Toarp nära Dalsjöfors, som lät uppföra detta hus 1929. Bland de som byggde var byggmästare 
Alfred Karlsson, elmontör Karl Börjesson och snickarna Albert Henriksson, Albert Larsson, Albin Johansson 
och Harald Sandahl, alla välkända Horredbor. 
 
Bostadsytan är på ca 260 kvm och 120 kvm källare. På andra våningen, som länge hyrdes ut fanns tre större 
rum och kök, två smårum och stor hall.   
 
Affärsverksamheten. 

Under några år troligen från 1919 till 1922 hade John Wilsson varit ägare av den speceriaffär, som låg vid 
Varbergsvägen och då övertogs av Carl Ericson.      
 
John Wilsson öppnade 1929 sin nya affär, som var inrymd innanför den vänstra entrédörren i huset. Sorti-
mentet i affären var kortvaror som hygienartiklar, presentartiklar, porslin, pappershandelsvaror o.s.v. Han 
hade också förlagsverksamhet för vykort från bygden. Här såldes också ”Skånskans Kaffe”, vilket kom i 
säckar och blev populärt med kunder, som kom långväga ifrån. Även lite udda sortiment var dräneringsrör av 
tegel, som kom på järnvägsvagnar. Köpare av dräneringsrör var bland annat gårdar, som behövde dränera 
åkermark.  
 

 
                    Wilssonska huset byggs. Fr. v. elmontör Karl Börjesson, byggmästare Alfred Karlsson, montör  
          Gustav Andersson, snickarna Albert Henriksson, Albin Johansson, Albert Larsson, Johan  
          Henriksson och Harald Sandahl, mannen i vitt är okänd.  Foto från 1929. 
 
 

 
          Horreds järnvägsstation och John Wilssons nya hus med affären. Foto från 1930. 
         Jvm. KAFF00417.  
 



Familjen Wilsson. 

John Wilson var född 1895 och dog 1933 endast 38 år gammal. Hustrun Anna från Sjöby Skattegården i 
Horred var född 1896 och dog 1983. Deras barn var Hjördis (1920-2007), Ingrid (1918-2010) och Martha 
(1923-2015) och Lilly. Familjen bodde i husets bottenvåning.  Efter Johns bortgång fick hustrun Anna ta 
hand om rörelsen samt de fyra barnen. Anna skötte främst affären och Hjördis kiosken.  
  
Att sköta både affär, hus och familj gick inte i längden, och Anna fick sälja fastigheten och rörelsen till Karl 
Carlsson i september 1941. Anna och barnen flyttade till ”Hertzbergs” hus i Sjöby där de bodde kvar i många 
år. Döttrarna hittade efterhand arbeten i samhället.  
 
Karl Carlsson. 

Karl Carlsson var född i Hult, Kungsäter 1904 och dog 1988.  Hustrun Berta var från Skomakarelyckan i Is-
torp och var född 1913 och dog 1986. Karl hade arbetat ett antal år i Amerika, där han hade bekanta från 
Kungsäter. Han återvände så småningom till Sverige. 
 
Karl var intresserad av affärsverksamhet och 1939 köpte han Horreds Cykel -och Reparationsverkstad som 
låg vid Varbergsvägen mitt emot Erik Börjessons fotoaffär. Denna verksamhet sålde han omkring 1941 till 
Erik Börjesson. 
 
 

 
                    Horreds järnvägsstation, Horreds hotell, kiosken och till höger Karl Carlssons affär.  
                           Foto: Kjell-Åke Brorsson, omkring 1955. 
 
 
 

Affären och sortimentet. 

Karl Carlsson öppnade affären och kiosken i januari 1942 och sortimentet ändrades delvis. Här såldes nu  
pappersvaror, kontorsartiklar, porslin, hygienartiklar, presentartiklar, leksaker, underkläder samt blåkläder 
och mycket annat. Liksom familjen Wilson hade Karl eget förlag för vykort med motiv från Horred med om-
nejd. Mot järnvägsstationen hade de ursprungliga fönstren ändrats och ersatts med två skyltfönster. Här har 
många ortsbor tittat på julskyltningar under årens lopp. 
 
Carl startade en verksamhet där intresserade kunde gå in som delägare i ett obligationsbolag, som hade år-
lig dragning och kunde ge en bra vinst. 
 

Kiosken. 

”Karl och Berta i kiosken” som de allmänt kallades, sålde tidningar, tobaksvaror, vykort, choklad, glass, frukt 
mm. I kiosken arbetade också under åren 1942 - 1982  ”Greta i kiosken”, Greta Johansson. Hon är från Nol-
hagen och född 1926.  Lars Andersson född 1942, systerson till Berta, arbetade också tidvis mellan 1955 
och 1960. 
 
 Det var kallt under vintrarna på 1940-talet och uppvärmning skedde under många år med vedkamin, innan 
man fick elektriskt värmeelement. 
 
Till vänster om kiosken fanns flera anslagstavlor där man t.ex. kunde se laguppställningar för fotbollsmat-
cher, vilka biofilmer som gick i bygdegården på Åkersta och annan information. 



Som jag minns från slutet av 1940-talet, så var kiosken stängd söndagar under tiden det var högmässa i kyr-
kan. Om det var någon långväga ifrån kunde man dock knacka på i huset och få hjälp. 
 
 

                          
  Kunder framför kiosken. Till vänster Anna-Lisa                            Arne Johansson ” Lill-Arne”  som körde taxi. I bakgrunden tavla med 
  Elmqvist och Alf Karlsson. Övriga okända.    vykort, som fanns att köpa i kiosken.    
 

 Kiosken och stationen intill blev en central träffpunkt för Horredborna.  På 1950-talet fanns i närheten Theo-
dor Anderssons charkuteriaffär med Göteborgs bank i huset, Horreds hotell, Gulli Ivarssons mjölkaffär, Pos-
ten, Horreds järnhandel med Varbergs sparbank intill, Helmer Nordén och Arne Johansson med taxibilar, 
Carl-Gustav Carlsson Radio/TV, samt Horreds bageri i källaren och Lorentzons affär vid järnvägskorsningen.  
Av dessa finns endast Horreds hotell kvar.  
 

Hyresgäster.   

Hyresgäster i fastighetens övre plan har varit provinsialläkare Karl Simon Ståhl, som också hade läkarmot-
tagning där. Senare har också familjerna Thure Kinnander, som var bankkamrer i Göteborgs Bank och Ivar 
Friberg, som var landsfiskal i Horred från 1941 bott i huset. Försäkringskassan har också haft lokaler till hö-
ger vid entrén. De sista åren hade Karl och Berta inga hyresgäster utan hade hela huset själva.  
 

Övrigt 

I början av 1960-talet flyttades kioskverksamheten in i affärsfastighetens högra del av huset där det också 

fanns också en telefonautomat. Denna verksamhet upphörde 1982, och försäljningen i affären upphörde ef-

terhand. Karl och Berta Carlsson hade donerat fastigheten till Rädda Barnen. Greta Johansson köpte fastig-

heten, 1988 vilken hon ägde fram till 1998. Ny ägare blev Ulla Björkman, som från juni 2000 öppnade ett 

bokmärkesmuseum. Senare blev det åter nya ägare och under 2004 byggdes fastigheten byggts om till bo-

stadslägenheter. 

 

 

 
                       Karl Carlsson före detta fasighet, nu ombyggd till lägenheter. Fastigheten till höger 
                 tillhörde Elis Johansson och inrymde förr Horreds Järnhandel och Varbergs Sparbank  
                                     och är numera bostad.   Foto: Kjell-Åke Brorsson 2006. 
 
 
                                  

Kjell-Åke Brorsson 1 augusti 2019. 


