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HUS MED HISTORIA

Husnummer: På 1890-talet: Litt Z / 32 z. - År 1900: nr 9
Dagens fastighetsbeteckning: Fjällbacka 138:2
På Buscks karta år 1880 fanns huset inte med.
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Stubelius-huset
Det här huset verkar enligt kyrkböckerna ha byggts 1883 för lanthandlaren
Edvard ”Nybyggen” Johannisson (f. 1833). Under ca 15 år bodde han
sedan här med sin familj, inkl. svärmor, innan man flyttade till annat hus i
Fjällbacka. I kyrkböckerna kan man se, att familjen tidvis hade hyresgäster.
År 1898 flyttade affärsmannen Albert Tobisson (1867-1938) från Lyse in
tillsammans med sin fru, fotografen Olga, (1869-1945). Först som hyresgäster, men sedan köpte de huset. Olga var dotter till skepparen Oskar Leontius Larsson från Fläskö utanför Fjällbacka. Tillsammans med sin syster
Gerda drev Olga fotoatelje på Allégatan. Olgas troligen mest kända fotografi är den berömda bilden av ”Vadlaget Råttorna” som hon tog 1894.(se
nedan) - Albert Tobisson var fram till 1911 tillsammans med sin bror ägare
till ”Fridhems varv” och ”Wästkustens Motorfabrik” i Lysekil. Företaget ”A &
J Tobisson” drev stenhuggerier runt Fjällbacka (bl.a. på Källvikshöjden och
på flera öar) och Albert var platschef. Företaget såldes redan 1903 till Fjällbacka Stenhuggeri AB som var ett dotterföretag till l ”Kullgrens Enka”. 1908
sålde familjen Tobisson huset i
Fjällbacka och flyttade med sina 4
barn till Göteborg,
där Albert stället
blev framgångsrik
fastighetsägare.
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Nya ägare från 1908 var f.d. skolläraren, bankkamreren och även klockaren Carl Reinhold Stubelius (f. Andreasson) (1849-1922) och hans hustru
Johanna Maria f. Wingård (1859-1934). De var både födda i Tossene. Under den tid då Carl Reinhold var skollärare i Fjällbacka, så hade han tjänstebostad i Fjällbacka skolhus. Alla deras 11 barn föddes på orten. Ett barn
dog tidigt. - Den äldste av sönerna, Torsten Stubelius (1883-1963) blev
arkitekt och han ritade den utbyggnad som på 1940-talet gjordes på baksidan av föräldrarnas hus. Först då drogs vatten in i huset och man fick toalett inomhus! (Torsten blev känd, för att han 1920 ritade om restaurangen
Gyllene Freden i Stockholm.) - Tre av barnen följde i pappan fotspår och
blev lärare: Sverker Stubelius (1889-1978) blev seminarielärare i Göteborg och han blev också känd för sitt engagerade arbete med att forska om
Fjällbackas historia och han skrev mycket om hembygden i flera publikationer. Sonen Arne Stubelius (1902-1983) var folkskollärare, konstnär och
konstkännare. Och dottern Göta (1898-1982) var även hon folkskollärare.
Efter Maria Stubelius bortgång 1934 tog de tre döttrarna Ester (1887-1976)
Torborg (1891-1976) och Göta över huset som de ägde fram till dess, att
Arne Stubelius barn på 1970-talet tog över ägandeskapet.
Huset är fortfarande i familjens ägo.

