HUS MED HISTORIA
VICKES HUS

4
Kvartersbeteckning: Långan 8 - 1880 var husnumret nr 21
och år 1900 hade man bytt till nr 74.

På Lantmätare Buscks karta från 1880 hade huset nummer 142.

I ett äldre hus på denna plats bodde Carl Wounsch (1801-1847)
På 1850-60-talen bodde änkan Johanna Andersdotter (f.1810) med fem barn i detta
äldre hus.
Det nuvarande huset flyttades troligen hit på 1870-talet ifrån gården Grind i Kville av Styrman Johan Aron Wounsch (1844-1897)
Hustrun Anna Wounsch, f. Lundström (1846-1920) drev ”Café och Rum” med fasta
hyresgäster.
1898-1902 hyrde apotekaren Per Johan Hallgren bostad och en lokal för apoteksförråd.
Annas syster, Augusta Carlsson, f. Lundström, startade sin ”Modehandel” här ca
1880. Hon flyttade sedan verksamheten till huset på Galärbacken 11, där den under
många år levde vidare - under olika namn och med olika ägare.
1921-1968 ägdes huset av Urmakare Carl J. Widelius (1884-1968) och hans hustru Ellen Svensson (1893-1959). De drev butiken Widelius Ur & Guld fram till 1960-talet. Man
sålde också radioapparater och cyklar.
På 1930-talet hyrde frisören Algot ”Barbis” Johansson en lokal på övervåningen för sin frisersalong. Här började även Nisse ”Barbis” Carlsson sin bana som frisör. Algot och Nisse
flyttade därefter över verksamheten till två hyrda rum i Falckegården, där salongen fanns
fram till 1964.
Carls son, Viktor Widelius, ”Vicke”, (1918-1998) och h.h. Ingrid f. Hultner (1914-1991)
drev sedan ”Affär för cyklar och båtmotorer”i i bottenvåningens lokal till höger om entrén.
Vickes son, Lennart Widelius och hans fru Anne-Marie, flyttade år 1986 affärsverksamheten, ”Widelius Marinservice”, till ett hus på Norra Hamngatan.
Sedan dess har det här huset haft många andra affärsrörelser som hyresgäster.
Familjen Widelius äger fortfarande huset och Lennarts dotter Viktoria Widelius driver numera butiken ”Victory Home & Design”.
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