HUS MED HISTORIA
”STRÖMSTENSKA HUSET”

Kvartersbeteckning: Snipan 14

På denna tomt byggdes först ett äldre hus av Coopvardikaptenen Olof
Christoffersson Bruce (1710-1777). Han kom till Fjällbacka ca 1750. På tomten
hade
han
en ladugård och en torkbod för lin. Han ägde dessutom tre sjöbodar.
Bild mot
norr
På 1720-talet kom skepparen Jon Falck till Fjällbacka. Hans efterkommande
har spelat en betydelsefull roll i samhället.
Jons sonson, skepparen och borgaren Andreas Falck (1774-1832) köpte
fastigheten och byggde detta hus år 1804.
Han var gift med Brita f. Börjesdotter (1773-1819) från Veddö.
Under åren ca.1800 -1850 var det Kvilles Häradsrätt i huset.
1830 fanns det en speceriaffär i ett hus inne på gården. Denna drevs av
Mamsell Johanna Hammar (1794-1832, så hon dog i kolera).
Skepparen och borgaren Johan Henrik Strömsten (f. 1798) bodde sedan här .
(Han omkom på Nordsjön 1855). Hans änka, Johanna Strömsten (1804-1880)
höll privat småskola här på 1860-talet. Den övergick senare till att heta
Fjällbacka Småskola 1870-1904.
1900-1906 var det återigen affär i ett hus på gården.
Fiskaren Gustaf A. Strömsten (1840-1884) var gift med Albertina f.
Lundström (1841-1884).
Deras dotter, Alida Strömsten (1882-1941) gifte sig med fiskaren Wilhelm
Richardsson (1879-1957).
Dessa hade två adoptivbarn: sonen, snickaren Erik Richardsson (1907-1943)
och dottern, apoteksbiträdet Estrid Richardsson (1910-1985).
Estrid gifte sig med lektor Bror Erik Odelius (1905-1980).
Deras son, ingenjören Kjell-Erik Odelius med hustru, labingenjören Lena
Odelius med sonen Sebastian Nilsson är åretrunt-boende sedan 1984.
Bilder från den stora branden i Fjällbacka den 12 maj 1928. Närmast på
bilden ligger ruinerna av Ragnar Wahlströms hus. Där bakom ligger Kaserngatan
och ruinerna av Johan Hanssons hus. För att stoppa den rasande elden
sprängdes detta hus, liksom även de två hus, som låg närmast Telegrafen på
gatans högra sida. Denna var den sista byggnad i sydväst som antändes, men
där lyckades man släcka elden. (Se den brandskadade gaveln på Telegrafen.)
Fotot är taget av Annie Vehlin några dagar efter branden
Uppsatt av Föreningen För Fjällbacka (FFF)

