
 

 Skapad av Föreningen för Fjällbacka (FFF) 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUS MED HISTORIA 2 

Wenanderska Huset                                            
Kvartersbeteckning: Långan 13          Tomtbeteckning:Falcketomterna  

QR-kod 

QR-code for information in other languages 

Detta hus år uppfördes 1904 av köpman Axel Wenander (1866-1931) och 
hustrun Josefina f. Norlander (1871-1946) på platsen för ett äldre mindre 
hus (en basarbyggnad).  
 
I bottenvåningen var det speceriaffär och i de två våningarna ovanpå var 
det bostad med 3 rum i fil och kök i mellanvåningen. Från köket ledde en 
trappa ner mellan huset och berget. Huset byggdes i sektioner, som frakta-
des till platsen, där det skulle sättas upp. Det visade sig att byggmästaren 
hade räknat fel, så huset fick inte plats under berget, utan man var, till Jo-
sefinas stora besvikelse, tvungen att kapa det på baksidan. Detta kompen-
serades 1911 då den s.k. fronten byggdes till. (En utbyggnad på övervå-
ningen, där man nu fick 3 sovrum.) 
Huset fick då också en veranda och en ny uppgång. 
  
Den 1 sept. 1895 hade Josefina Norlander öppnat en kolonialvaru- och ma-
nufakturaffär i ett hus, som troligen låg där Järnboden nu ligger.  
1897 gifte sig Axel och Josefina och med Axels hjälp växte rörelsen. Spe-
ceriaffären behövde mer utrymme och manufakturen flyttades till en basar, 
som de lät bygga. De rev snart basaren och på tomten byggdes huset som 
beskrivs ovan. Manufakturaffären kom slutligen att hamna i hörnet av huset 
mitt emot och kallades ”Finas hörna”. 
 
I början av 1900-talet ägde Axel Wenander husen kring Gamla Torget med 
fyra stora magasin inkl. ångbåtsbryggan. Wenander hade Speceriaffär och 
Fiskaffär och han köpte och sålde spannmål, fisk, koks, kol, bivax, linfrö, 
hampa, tång, varav mycket gick på export. 
Bönder från trakten körde hit spannmål, som lagrades i magasinen i väntan 
på utskeppning.  Fiskarna kunde också lämna sin fisk. Tre av magasinen 
exproprierades och revs 1959 och ångbåtsbryggan togs bort. 
 

1931 dog Axel Wenander. Då övertogs speceriaffären av dottern Clary 
Wenander (1899-1994) och hennes man Åke Swahn (1902-1978). 
 
1936-1954 drev Hilding Fossum (1903-1966) speceriaffär tillsammans 
med hustrun Selma f. Mattsson (1904-1996). De tog över huset ca 1945. 
1954 gick sonen Arne Fossum gick in som kompanjon i speceriaffären. Nu 
ändrades ingången till affären och fönstren gjordes större. Arne drev den 
vidare fram till 1962. 
 
1962-1967 hade Eric Claesson speceriaffär i huset. 
 
Under åren 1967-1972 hade Märta o Gösta Carlsson från ”Kärraby Träd-
gård” blomsteraffär här.     
 
1972-1988 var Kerstin Zweetslot ägare till huset och blomsteraffären. 
 
1988-1998 fanns det diverse tillfälliga sommaraffärer i fastigheten, 
samtidigt som huset total-renoverades. 
 
1998 köpte Annika och Kjell Tangen huset, och i år 2000 startade Ulf 
Bergsten "Cafe Oscar II" - en året-runt-öppen restaurang och pensionat. 
Samtidigt öppnade Annika Tangen ett fastighetsmäklarkontor. 
 
2003 överläts restaurang- och pensionatsrörelsen till Pia och Mikael 
Hansson. 2005 bytte man namn till ”Josefina W.”  
 
Sedan 2007 är det åter privatbostad i övervåningen.  
 
2010 tog Martin Olofsson över restaurangrörelsen i undervåningen. Med 
namnet ”Café Skafferiet” 


