Carl Ericsons affär i Horred

J. Paulsons speceriaffär omkring 1905, sedermera Carl Ericsons. Gården Annelunds hus till höger.
Vy mot järnvägen Varberg-Borås.

Innehavare från början var Joël Paulson, som var född i Knäred 1878 och avled 1965. Joëls hustru var
Augusta Hansson från Långaröd i Skåne.
Efter anställning i en lanthandel i Knäred och sedan i en livsmedelsaffär i Göteborg, flyttade han 1899 till
Horred och öppnade här en lanthandel omkring 1905. Affären hette då J. Paulsons Speceriaffär. Fastigheten finns kvar, men är ombyggd och den ligger vid Varbergsvägen mitt emot Ekelundhuset.
Vid den här tiden fanns det i Horred några mindre affärer, en i Vasse by, Petter Johanssons affär i
Storegården, och en på Näverås samt Lars Ericssons affär på Framnäs.
I början var affären inrymd i källarlokalen, men flyttades senare upp till markplanet. Sortimentet bestod av
vanliga varor som smör, socker, kaffe, mjöl. risgryn, havregryn, jäst, ost, ägg, salt, vetemjöl, sill, kex, frukt
såpa, tobak, snus, fotogen, karbid, tändstickor, trådrullar, skurborstar, porslin med mera.
Länge skötte Joël Paulson ensam rörelsen som biträde, boddräng och springpojke och konkurrenterna
spådde affärens snara undergång. Med sparsamhet, bra varor och låga priser blev affären med tiden en
av ortens största, och kunderna kom gående och åkande lång väg för att handla.
Omkring 1913 såldes affären och Paulson startade en affär i Halmstad som kallades Hallands Varuhus.

Affären med vy mot landsvägen Varberg-Borås.

Ny innehavare blev nu Carl Håkansson, som drev verksamheten fram till 1919, då han i sin tur sålde till
affären till John Wilsson. Denne kom sedan att 1929 bygga en diverseaffär mitt emot järnvägsstationen,
som sedan blev Karl Carlssons.
John Wilsson sålde affären 1922 till Carl Ericson, född i Trantorp i Örby 1883. Denne hade dessförinnan
arbetat något år i Lindbergs speceriaffär i Björketorp, där han gifte sig med Anna Helena Larsson. Hon
var född 1895 i Holmåkra i Björketorp. De flyttade till Horred där firmanamnet på affären nu blev Carl Ericsons Speceri - & Diversehandel.

Carl Ericsons Speceri- & Diversehandel omkring 1929, vy mot nuvarande Varbergsvägen.
På bilden syns Nils Hultin och Mina på Kilen. Pojken är blivande handlanden Lars-Eric Ericson.
Stången framför huset är till för att binda hästar. Till höger skymtar Helsjöns personbil.

I affären såldes specerivaror av alla slag, men också tyger, skor, kläder, vissa byggnadsmaterial och
järnhandelsvaror. Affären var också ombud för apoteket i Skene. Bensintapp fanns alldeles utanför
affären.
Carl Ericson hade också den 25 januari 1932 fått Kungliga Medicinalstyrelsens förordnande att sälja receptfria läkemedel och förbandsartiklar. Cirka 60 olika receptfria artiklar finns angivna i en förteckning av
vilka följande kan nämnas: aleopiller, borsyra, brommatrium, bröstdroppar, dubbla bröstdroppar, flytande
paraffin, gråsalva, glycerin, järnsockerlösning, kamferdroppar, karlspadersalt, kreosolsåpa, lapispenna, ricinolja, skabbsalva, torskleverolja, och Thielmans droppar.
Carl Ericsons var sannolikt en av de första, som hade telefon i Horred och 1937 hade affären telefon
nummer 8, som sedan blev 800 08. Enligt en kontrabok från detta år gällde dessa priser för några varor:

Bensin 26 öre per liter
Jäst 1.15 per kg
Rödsprit 39 öre per liter

Snus 3.24 per kg
Skor 15.00
Hängslen 2.00

Byxor 3.50
Liesticka 0.25
1000 st. 3” spik 2.60

1 krona 1937 motsvarar omkring 30 kronor i 2019 års penningvärde.
I samband med att Konsums affär, som låg på andra sidan Varbergsvägen brann ner till grunden 1945,
brand -och vattenskadades Carl Ericsons affär. Detta var mitt på dagen och jag var där som åskådare.
Från ett lager på andra våningen, kunde en del av det som fanns där räddas, genom att kasta ut varorna
genom ett fönster och ner på marken. Affärslokalen i markplanet klarade sig rätt bra. Vid en senare renovering byggdes ytterligare en våning till, och huset fick ungefär dagens utseende.
Sonen Lars-Eric Ericson (1924-2004) var gift med Maja Bengtsson född 1928, hon var från Lida i Horred.
Han tog över affären 1960 efter sin far Carl Ericson som avled 1956.
Affärsverksamheten utvecklades positivt under de följande åren bland annat beroende på en god befolkningstillväxt i Horred. Flera gamla affärer i Horred hade också lagts ner; Lorentzons 1961, Gunnar Johanssons i gamla Konsum 1966, Hörbäcks 1968 och Carl Anderssons1970.

Det blev därför nödvändigt att erbjuda ett mycket bredare sortiment, och den dåvarande affärslokalen
hade inte utrymme till detta.

Carl Ericsons på 1960-talet, vy mot järnvägen. Kullbos’ Maskiner hade utställning i området.

I början av 1970-talet ombildades Carl Ericsons till handelsbolag. 1979 byggdes en ny affär, som blev
ICA Allköp - en fullsortimentsaffär. Denna har senare blivit tillbyggd. Affären har utöver sitt ordinarie
sortiment, varit ombud för Systembolaget, Posten, Tipstjänst, Apoteket i Skene mm.
Lars-Eric och Maja Ericsons söner Carl-Olof och Sven-Arne Ericson, tog efterhand över den nya affären.
Verksamheten ombildades senare till aktiebolag.
Från april 2001 blev det nya ägare av affärsrörelsen.

Kjell-Åke Brorsson i oktober 2019.

