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Storgatan

Nossebro är centralort i Essunga kommun. Kommunen tidigare bestod av åtta socknar* alla med 
medeltida ursprung.

Nossebro representerar ett mindre svenskt samhälle vars karaktärsdrag är formade av naturens 
förutsättningar, kommunikation och dess viktiga roll som handels- och centralort. Samhället bör-
jade växa fram under 1800-talets senare del. Men den stora tillväxten skedde under 1900-talet tack 
vare järnvägens tillkomst. Järnvägen är den avgörande faktorn för det moderna industrisamhällets 
tillväxt i våra svenska städer. År 1900 invigdes järnvägssträckan Västergötland – Göteborg (VGJ). 
Järnvägsstationen i Nossebro förlades strax söder om den gamla landsvägen, som i dag utgör Nos-
sebros huvudgata, Storgatan. Enligt karta från 1870 har Storgatan samma sträckning som den gamla 
landsvägen, i öst-västlig riktning. I den östra delen finner vi den vackra stenvalvsbron från 1842. 
Överfart-en, bron, över ån Nossan har gamla anor och utgör en del av den medeltida väg som gick 
mellan Lödöse och Skara, vilka var viktiga västsvenska städer under medeltiden. Denna överfart kan 
man finna på kartor från 1600- och 1700-talen. 

De första husen längs Storgatan, som då var en enkel bygata, byggdes strax före sekelskiftet 1900. 
Flera byggnader tillkom därefter under 1900-1920 i takt med att samhället växte fram. 1920 var näs-
tan alla tomter längs gatan bebyggda. 

Fastigheten med butiken Gamla Ting, 
ett av husen längs Storgatan som för-
ändrades under 1960-talet. 
Foto: Maria Zeilon.

Först 1952, när Nossebro blev municipalsamhälle, asfalterades Storgatan. 1994 byggde man om den 
till en modern trafikled med bland annat möjligheter till parkering. 

Många av husen längs Storgatan vilka är från tidigt 1900-tal förändrades under perioden 1950-70. De 
ursprungliga träfasaderna byttes ut mot för den tiden moderna material; eternit, tegel, mexi, kera-
mikplattor och puts, vilka i dag ger Storgatan dess karaktär. Sedan dess har ytterst små förändringar 
gjorts och Storgatan är i dag en välbevarad stads- och handelsmiljö från denna tidsperiod. Detta för-
anledde att dra igång projekt Retro Nossebro. 

Storgatan östra del utgörs av kombinerade affärs- och bostadshus i två våningplan. I bottenvåningen 
finns verksamhetslokalen och på övervåningen ligger bostaden. De utgör en karakteristisk del av 
Nossebro centrum. Då många verksamheter har funnits sedan lång tid tillbaka ger Storgatan ett stort 
kontinuitetsvärde, ett affärshistoriskt värde. Själva byggnaderna kan tillmätas ett kulturhistoriskt 
värde. De är bevarade med sina tidstypiska partier, detaljer, skyltfönster och butiksentréer. Så gott 



Här följer några av affärsverksamheterna längs Storgatan.

Eriksons Chark, Storgatan 11

Eriksons Chark har funnits på samma adress, Storgatan 11, allt sedan 1923. Johan Erikson köpte rörelsen 
och fastigheten av Sigurd Bergqvist. Rörelsen, charkuteriet, hade tidigare drivits av slaktare Bernhard 
Karlsson. Johan Erikson fick efter utbildningen i Skara och Vara anställning hos Sigurd Bergqvist och un-
der en kortare tid hade han ett  eget slakteri och charkuteri i Bäreberg utanför Nossebro.

1934 byggde Johan Erikson en tillbyggnad och moderniserade affärslokalen.

Att vara charkuterist då i jämförelse med i dag är inte detsamma. Då var man med i princip hela vägen 
från att välja ut djuren i ladugården till att köttet hamnade på tallriken. Varje söndag cyklade Johan runt 
till de kringliggande ladugårdarna och valde ut de bästa köttdjuren. Köttvikten uppskattades och affären 
gjorde därefter upp på plats.  Dagen efter, på måndagen, kom bönderna in med sina djur som slaktades i 
Eriksons slakteri på Järnvägsgatan. Slakteriet låg här ända fram till 1990-talet.

Under besvärligare tider kunde det vara svårt att få köttet sålt. Då packade Johan en låda full med kött 
och tog motorcykeln till Trollhättan för att sälja det på torget. Ibland samåkte han med Wilson i dennes 
lastbil, som var fylld med grönsaker och frukt.

Johan Erikson var alltid noga med renligheten i sitt charkuteri och moderniserade sina lokaler allt efter-
som. Detta föranledde att han inte fick några anmärkningar vid inspektionerna från hälsovårdsnämnden.

*   De åtta socknarna var; Essunga, Barne-Åsaka, Bäreberg, Främmestad, Fåglum, Kyrkås, Lekåsa och Malma.
** Nossebro Kulturhistorisk dokumentation och karaktärisering 2010, Lars Bergström, Västarvet.

Källor:  • Nossebro Kulturhistorisk dokumentation och karaktärisering 2010, Lars Bergström, Västarvet.
              • Artikel ”Storgatan i Nossebro” ur Bilder från Nossebro Förr och Nu 6/94

som samtliga byggnader längs Storgatan tas upp i den dokumentation** som gjordes 2010 av Lars Berg-
ström, på uppdrag av Essunga kommun. Tillsammans utgör de samhällets kärna. Ombyggnaderna som 
gjordes 1950 -1970 berättar för oss om den positiva tid Nossebro befann sig i. Med ortens allt lägre ut-
vecklingstempo minskade behovet av förändring. Det har i dag har vänts från något som för många tycks 
vara negativt till en styrka, en del av en lokal identitet.

Skaraborgsbanken och Perssons kiosk 
1977. Foto från Nossebro Hembygds-
förenings bildarkiv.



Johan Eriksson och 
sonen Harry styckar kött.

Utanför Eriksons Chark 1989.

Företaget växte till ett familjeföretag. Hustrun, sönerna och dottern hjälpte alla till i rörelsen.

1948 tog sönerna över charkuteriet på Storgatan med Johan behöll slakteriet på Järnvägsgatan fram 
till 1974 då han gick bort. Då tog ena sonen, Harry, över och moderniserade det efter de krav som då 
ställdes på ett slakteri. Hans barn tog sedan över efter honom när han hastigt avled 1990.

Recepten har arbetats fram under många år och produkter görs på kött från djur uppfödda, slaktade 
och styckade i Sverige. Köttprodukterna tillverkas av kunniga charkuterister än i dag och Eriksons 
motto är ” god mat gjort med ett gott hantverk”. Det bådar gott att Eriksons Chark lever vidare på 
Storgatan 11 i Nossebro.

Tillsammans med många andra verksamheter längs Storgatan bidrar Eriksons Chark starkt till det 
affärshistoriskt värde som Storgatan i Nossebro besitter. 

Källa: • Artikel ”Eriksons Chark” ur Bilder från Nossebro Förr och Nu 7/95
           • Eriksons Charks hemsida: www.godkorv.se
       



Gamla Ting (f d Järnvägshotellet)

Huset på Storgatan 14 är en av Nossebros äldsta och byggdes i början på 1900-talet som ett järnvägs-
hotell. Diverse verksamheter har passerat här, allt från ”ölsjapp” till läkarmottagning. På övervåningen 
fanns bostadslägenheter.

På 1950-talet köptes huset av Sven Henningson och i lokalerna var det till en början en hattaffär och 
en cykelaffär.

I början av 1960-talet genomgick huset en stor renovering och en tillbyggnad gjordes, som fungerade 
som lagerlokal. Man installerade även en varuhiss i huset. All renovering gjordes med stor noggrann-
het och med känsla för detaljer.

Gatubild från 1960-talet. Huset till 
vänster i bild är fastigheten som 
Gamla Ting ligger i dag,  Lägg märke 
till att nedervåningens  fasad har 
belagts med de keramiska plattorna 
medan övervåningen fortfarande har 
kvar sin träpanel. 



TV- och radioverkstaden med personal.

Serviceavtal från 1963. Produktkatalog från 1960-talet.

På den här räknade man ut rabatter och procentsatser.

Nu blev det fart och fläkt i lokalerna med 
försäljning av vitvaror och TV-apparater 
som var på högsta mode. På andra våning-
en låg det fortfarande lägenheter, men 
också en verkstad där man reparerade 
radio- och TV-apparater.  



Fotografi försättsblad: Storgatan troligen 1960-tal. Från Nossebro hembygdsförenings bildarkiv.

Text och sammanställning: Maria Zeilon, december 2012.  www.kulturgrafik.se

Muntlig källa: 
Kerstin Abelsson, Nossebro.

Verksamheten såldes 1977 och nya ägare tog vid och drev liknande verksamhet fram till 2007.

De sex döttrarna tog över fastigheten efter sin pappa på 1980-talet och 1993 startades antikaffären 
”Gamla Ting” i en liten del av fastighetens lagerlokaler som sedan successivt växt. 

Sedan 2007 är det Kerstin Abelsson (en av döttrarna) som äger huset och driver antikaffären ”Gamla 
Ting”. Produkterna köper hon på diverse auktioner i området. Sonen Björn målar och renoverar och till 
sin hjälp har hon också en tapetserare. I antikaffären finns också en del av de radioapparater, vitvaror 
andra saker kvar från tiden då Kerstins pappa hade butik här. 

Tvättmaskin från 1960-talet som finns hos ”Gamla Ting” .

Tack vare Nossebro Marknad har Kerstin även många kunder som kommer långväga ifrån.

Projektet Retro Nossebro har satt kommunen på kartan och intresset för att bevara och se skönheten 
i den miljön man har omkring sig har bara ökat. Likaså sammanhållningen kring detta. Hembygdsför-
eningen får ny energi, intresset för senare tider än sekelskiftet har ökat. Kerstin har också varit delak-
tig i insamling av produkter och möbler till ”Andra Våningen”.

På övervåningen på Storgatan 14 finns det i dag en övernattningslägenhet helt inredd i tidstypisk 
1960- och 1970-talsstil, och som kallas ”Tredje Våningen”. Det ska bli spännande tycker Kerstin att se 
vad framtiden har att erbjuda för Nossebros Retroprojekt. 


